Титульний аркуш

02.09.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор



Матюшко Сергiй Миколайович
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Грандвiс"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 22821660
4. Місцезнаходження: 14013, Україна, Чернігівська обл., - р-н, м. Чернiгiв, пр-т Перемоги, буд. 127
5. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 6-9999-6, (0462) 653-289
6. Адреса електронної пошти: office@grandwis.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 02.09.2020, Наглядова рада затвердила регулярну рiчну iнформацiю про емiтента за 2019 рiк.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
http://grandwis.pat.ua
02.09.2020

(URL-адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
X
4. Інформація щодо корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
X
7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції щодо емітента
X
9. Опис бізнесу
X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
X
1) інформація про органи управління
X
2) інформація про посадових осіб емітента
X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
X
2) інформація про розвиток емітента
X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
X
4) звіт про корпоративне управління
X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
X
- інформація про наглядову раду
X
- інформація про виконавчий орган
X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
X
1) інформація про випуски акцій емітента
X
2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

3) інформація про зобов'язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація про вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність
X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
Товариство є приватним акцiонерним товариством, i не здiйснювало публiчну пропозицiю щодо будь-яких цiнних паперiв. Тому у цьому Звiтi не розкривається:
- iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi;
- iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря;
- iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;
- iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй. 
- iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.
- iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; 
- звiт про стан об'єкта нерухомостi;
- iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;
- iнформацiя вчинення значних правочинiв;
- iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть;
- iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;
- рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв. 

Також у цьому Звiтi не розкривається:
- iнформацiю про судовi справи емiтента, тому що емiтент не є стороною у розглядi судових справ, про якi потрiбно розкривати iнформацiю;
- iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента, тому що такi обмеження вiдсутнi;
- iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, тому що такi виплати не здiйснювались;
- iнформацiя про облiгацiї емiтента, тому що такi цiннi папери не випускались; 
- iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, тому що такi цiннi папери не випускались; 
- iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента, тому що такi цiннi папери не випускались;
- iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду, тому що викуп акцiй не здiйснювався;
- iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, тому що такi цiннi папери у власностi працiвникiв вiдсутнi;
- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента, тому що такi пакети акцiй у власностi працiвникiв вiдсутнi;
- iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв, тому що такi обмеження вiдсутнi;
- iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами, тому що виплата дивiдендiв не здiйснювалась;
- iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента, тому що емiтент здiйснює страхову дiяльнiсть;
- iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, тому що емiтент не здiйснює видiв дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води;
- iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, тому що емiтент не здiйснює видiв дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води;
- iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента, тому що емiтенту не вiдомо про такi договори;
- iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, тому що емiтенту не вiдомо про такi договори;
- iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, тому що такi цiннi папери не випускались;
- iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, тому що iпотечнi цiннi папери не випускались;
- iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, тому що iпотечнi цiннi папери не випускались; 
- iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, тому що iпотечнi сертифiкати не випускались; 
- iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, тому що iпотечнi цiннi папери не випускались;
- основнi вiдомостi про ФОН, тому що сертифiкати ФОН не випускались;
- iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, тому що сертифiкати ФОН не випускались;
- iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, тому що сертифiкати ФОН не випускались;
- розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, тому що сертифiкати ФОН не випускались;
- правила ФОН, тому що сертифiкати ФОН не випускались.
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Грандвiс"
2. Скорочене найменування (за наявності)
	ПрАТ СК "Грандвiс"
3. Дата проведення державної реєстрації
	04.10.1995
4. Територія (область)
	Чернігівська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	14278363
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	15
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АТ "ПУМБ", м. Київ, МФО 334851
2) IBAN
	UA753348510000000000265011311
3) поточний рахунок
	UA753348510000000000265011311
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	АБ "Укргазбанк", МФО 320478
5) IBAN
	UA533204780000026505924488669
6) поточний рахунок
	UA533204780000026505924488669

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
	Приватне акцiонерне товариство "Ринковий комплекс "Нива"
2) Організаційно-правова форма
	Акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	32728799
4) Місцезнаходження
	вул. Всiхсвятська, буд. 5, м. Чернiгiв, 14030
5) Опис 
	Емiтенту належить 14, 7973% статутного капiталу. Активи наданi у якостi внеску до статутного капiталу - грошовi кошти у сумi 1.095.000,00 грн.


15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
1) Найменування
	Київська головна фiлiя Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Грандвiс"
2) Місцезнаходження
	Україна, 04053, - р-н, м. Київ, вул. Сiчових стрiльцiв, буд. 21, офiс 202
3) Опис
	наразi фiлiя фактично не провадить фiнансово-господарської дiяльностi

17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію
 Орган, який наклав штрафну санкцію
Вид стягнення
Інформація про виконання
1
309/564/13-2/13/П, 15.05.2019
Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
штрафна санкцiя
Сплачено
Опис:
Сплачено 27.05.2019 3400,00 грн.

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв у звiтному роцi не вiдбулося.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 12 ; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 3; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 3; Розмiр фонду оплати працi: 2448 тис. грн., вiн збiльшився на 843 тис. грн. вiдносно попереднього року.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належнiсть до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Емiтент не проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами спiльну дiяльнiсть.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний, метод оцiнки вартостi запасiв - за справедливою вартiстю та за амортизованою вартiстю, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй - за справедливою вартiстю з вiдображенням через прибутки/збитки та за справедливою вартiстю за облiком участi у капiталi з вiдображенням через прибуток.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
Страховi послуги загальним обсягом 6 701 000,00 грн.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
Основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi 5 рокiв: придбання i дооцiнка на 1653 тис. грн., вибуття i знецiнення на 366 тис. грн. Емiтент не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Об'єкт нерухомостi за адресою: пр-т Перемоги, буд. 43, м. Чернiгiв, вартiстю 1831000,00 грн.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Висока ступiнь залежностi вiд законодавчих обмежень.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Наявного робочого капiталу достатньо для поточних потреб.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Заборгованостi по виконанню поточних зобов'язань, а саме договорiв страхування товариство не має.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Збiльшення об'ємiв отриманих страхових платежiв не менше як на 10%. До iстотних факторiв якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента є змiни, що можуть вiдбутися у законодавствi.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки за звiтний рiк не проводились, вiдповiдна полiтика вiдсутня.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Емiтент протягом 3 рокiв вiв виключно прибуткову дiяльнiсть.


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Загальнi збори акцiонерiв
-
згiдно з реєстром акцiонерiв
Наглядова рада
Голова та члени Наглядової ради, комiтети Наглядової ради вiдсутнi.
Федоров Дмитро Владиславович - голова,
Бичков Тимофiй Тимофiйович.


Правлiння (до 28.10.2019)
Голова Правлiння та члени Правлiння.
Матюшко Сергiй Миколайович - Голова Правлiння,
Зеленiн Дмитро Васильович,
Дегтяр Геннадiй Михайлович,
Косенко Олег Михайлович.
Генеральний директор (з 28.10.2019)
-
 Матюшко Сергiй Миколайович

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Рік народження
Освіта
Стаж роботи (років)
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
член Наглядової ради - акцiонер
Федоров Дмитро Владиславович
1977
вища, Харкiвська юридична академiя
25
ГО "Агенцiя розвитку Чернiгова", 40480288, ГО "Агенцiя розвитку Чернiгова", Голова Ради

28.07.2017, невизначений

Опис:
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначено у Статутi та Положеннi про Наглядову раду. Винагороди протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалось. Обрано на посаду члена Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв 28.07.2017 на невизначений термiн згiдно з Законом України "Про акцiонернi товариства". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Станом на 31.12.2019 обiймав посаду Голови Ради ГО "Агенцiя розвитку Чернiгова" (код за ЄДРПОУ: 40480288; мiсцезнаходження: вул. Котляревського, буд. 25-А, м. Чернiгiв, 14005). Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: з 2015 року - начальник юридичного департаменту ПАТ "Київхлiб", голова Наглядової ради; з 2016 року - Голова Ради ГО "Агенцiя розвитку Чернiгова". 
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 05.08.2019 припинено повноваження члена Наглядової ради Федорова Дмитра Владиславовича.
2
Ревiзор
Бичков Тимофiй Тимофiйович
1946
середня технiчна
45
фiзична особа-пiдприємець, 1689802073, фiзична особа-пiдприємець
18.04.2017, 3 роки

Опис:
Повноваження та обов'язки Ревiзора визначено у Статутi та Положеннi про Ревiзора. Винагороди протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалось. Обрано на посаду Ревiзора загальними зборами акцiонерiв 18.04.2017 на 3 роки згiдно з Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Станом на 31.12.2019 не обiймав посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи 45 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: з 2015 року - фiзична особа-пiдприємець. 
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 05.08.2019 припинено повноваження Ревiзора Бичкова Тимофiя Тимофiйовича.
3
член Правлiння
Косенко Олег Михайлович
1972
вища, Полтавський кооперативний iнститут, Львiвська комерцiйна академiя
29
СЗАТ "Грандвiс", 22821660, СЗАТ "Грандвiс", перший заступник Голови Правлiння
15.04.2011, невизначений

Опис:
Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначено у Статутi та Положеннi про Правлiння. Заробiтна плата виплачувалась вiдповiдно до штатного розпису. Iншої винагороди протягом звiтного перiоду не виплачувалось. Обрано на посаду члена Правлiння загальними зборами акцiонерiв 15.04.2011 на невизначений термiн згiдно з Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Станом на 31.12.2019 не обiймав посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи 29 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: з 2015 року - перший заступник Голови Правлiння  ПрАТ СК "Грандвiс". За рiшенням Наглядової ради 28.10.2019 у зв'язку з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту Товариства припинено повноваження члена Правлiння Косенка Олега Михайловича.
4
член Правлiння
Зеленiн Дмитро Васильович
1969
вища, Чернiгiвський технологiчний iнститут
31
СЗАТ "Грандвiс", 22821660, СЗАТ "Грандвiс", заступник Голови Правлiння
15.04.2011, невизначений

Опис:
Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначено у Статутi та Положеннi про Правлiння. Заробiтна плата виплачувалась вiдповiдно до штатного розпису. Iншої винагороди протягом звiтного перiоду не виплачувалось. Обрано на посаду члена Правлiння загальними зборами акцiонерiв 15.04.2011 на невизначений термiн згiдно з Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Станом на 31.12.2019 не обiймав посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи 31 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: з 2015 року - заступник Голови Правлiння ПрАТ СК "Грандвiс". 
За рiшенням Наглядової ради 28.10.2019 у зв'язку з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту Товариства припинено повноваження члена Правлiння Зеленiна Дмитра Васильовича.
5
головний бухгалтер
Вовк Наталiя Олександрiвна
1979
вища, Мiжрегiональна Академiя управлiння персоналом
23
ПрАТ СК "Грандвiс", 42082358, ПрАТ СК "Грандвiс", бухгалтер
28.09.2018, невизначений

Опис:
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначено чинним законодавством. Заробiтна плата виплачувалась вiдповiдно до штатного розпису. Iншої винагороди протягом звiтного перiоду не виплачувалось. Призначено на посаду за наказом Голови Правлiння 28.09.2018 на невизначений термiн на пiдставi її вiдповiдної письмової заяви. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Станом на 31.12.2019 обiймала посаду головного бухгалтера ТОВ "КУА "ДОБРОБУТ-ФIНАНС" ( код за ЄДРПОУ: 42082358; мiсцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 127, м. Чернiгiв, 14013). Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи 23 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: з 2015 року - головний бухгалтер ТОВ "Трансiмпорт-груп", бухгалтер ПрАТ СК "Грандвiс"; з 2018 року - головний бухгалтер ПрАТ СК "Грандвiс".
6
голова Наглядової ради - акцiонер
Максименко Павло Миколайович
1963
вища, Днiпропетровський державний унiверситет
35
ПрАТ СК "Грандвiс", 22821660, ПрАТ СК "Грандвiс", Голова Правлiння
28.07.2017, невизначений

Опис:
Повноваження та обов'язки голови Наглядової ради визначено у Статутi та Положеннi про Наглядову раду. Винагороди протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалось. Обрано на посаду голови Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв 28.07.2017 на невизначений термiн згiдно з Законом України "Про акцiонернi товариства". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Станом на 31.12.2019 не обiймав посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи 35 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: з 2015 року - Голова Правлiння ПрАТ "СК "Грандвiс", з 2017 року - голова Наглядової ради ПрАТ "СК "Грандвiс". 
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 05.08.2019 припинено повноваження голови Наглядової ради Максименка Павла Миколайовича.
7
Голова Правлiння
Матюшко Сергiй Миколайович
1974
вища, Чернiгiвський державний iнститут економiки та управлiння
25
ПАТ "Сбербанк Росiї", 25959784, ПАТ "Сбербанк Росiї", керуючий Чернiгiвським вiддiленням
28.07.2017, невизначений

Опис:
Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначено у Статутi та Положеннi про Правлiння. Заробiтна плата виплачувалась вiдповiдно до штатного розпису, iншої винагороди протягом звiтного перiоду не виплачувалось. Обрано на посаду Голови Правлiння загальними зборами акцiонерiв 28.07.2017 на невизначений термiн згiдно з Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Станом на 31.12.2019 обiймав посаду директора ТОВ "КУА "ДОБРОБУТ-ФIНАНС" ( код за ЄДРПОУ: 42082358; мiсцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 127, м. Чернiгiв, 14013). Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: з 2015 року - керуючий Чернiгiвським вiддiленням ПАТ "Сбербанк Росiї", з 2017 року - Голова Правлiння ПрАТ СК "Грандвiс", з 2018 року - Директор ТОВ "КУА "ДОБРОБУТ-ФIНАНС". 
За рiшенням Наглядової ради 28.10.2019 у зв'язку з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту Товариства припинено повноваження Голови Правлiння Матюшка Сергiя Миколайовича.
8
член Правлiння
Дегтяр Геннадiй Михайлович
1977
вища, Чернiгiвський державний iнститут економiки i управлiння
20
ПрАТ СК "Грандвiс", 22821660, ПрАТ СК "Грандвiс", начальник управлiння корпоративного страхування
21.05.2018, невизначений

Опис:
Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначено у Статутi та Положеннi про Правлiння. Заробiтна плата виплачувалась вiдповiдно до штатного розпису. Iншої винагороди протягом звiтного перiоду не виплачувалось. Обрано на посаду члена Правлiння Наглядовою радою 21.05.2018 на невизначений термiн згiдно з Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Станом на 31.12.2019 не обiймав посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: з 2015 року - директор ЦОК "Чернiгiв" Київського регiонального управлiння ПрАТ "СК "Альфа Страхування", з 2017 року - начальник управлiння корпоративного страхування ПрАТ СК "Грандвiс". 
За рiшенням Наглядової ради 28.10.2019 у зв'язку з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту Товариства припинено повноваження члена Правлiння Дегтяря Геннадiя Михайловича.
9
голова Наглядової ради - представник акцiонера (ТОВ "НТ-Грандвiс"
Федоров Дмитро Владиславович
1977
вища, Харкiвська юридична академiя
25
ПрАТ СК "Грандвiс", 40480288, ПрАТ СК "Грандвiс", член Наглядової ради
05.08.2019, 3 роки

Опис:
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначено у Статутi та Положеннi про Наглядову раду. Винагороди протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалось. Обрано на посаду члена Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв 05.08.2019 на 3 роки згiдно з Законом України "Про акцiонернi товариства". За рiшенням Наглядової ради 05.08.2019 вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" обрано головою Наглядової ради Федорова Дмитра Владиславовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Станом на 31.12.2019 обiймав посаду Голови Ради ГО "Агенцiя розвитку Чернiгова" (код за ЄДРПОУ: 40480288; мiсцезнаходження: вул. Котляревського, буд. 25-А, м. Чернiгiв, 14005). Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: з 2015 року - начальник юридичного департаменту ПАТ "Київхлiб", голова Наглядової ради; з 2016 року - Голова Ради ГО "Агенцiя розвитку Чернiгова".
10
член Наглядової ради - представник акцiонера (ТОВ "НТ-Грандвiс"
Бичков Тимофiй Тимофiйович
1946
середня технiчна
45
ПрАТ СК "Грандвiс", 22821660, ПрАТ СК "Грандвiс", Ревiзор
05.08.2019, 3 роки

Опис:
Повноваження та обов'язки Ревiзора визначено у Статутi та Положеннi про Ревiзора. Винагороди протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалось. Обрано на посаду члена Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв 05.08.2019 на 3 роки згiдно з Законом України "Про акцiонернi товариства". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Станом на 31.12.2019 не обiймав посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи 45 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: з 2015 року - фiзична особа-пiдприємець.
11
Генеральний директор
Матюшко Сергiй Миколайович
1974
вища, Чернiгiвський державний iнститут економiки та управлiння
25
ПрАТ СК "Грандвiс", 22821660, ПрАТ СК "Грандвiс", Голова Правлiння
28.10.2019, безстроково до припинення його повноважень (на невизначений строк, тобто до невизначеного термiну)

Опис:
Повноваження та обов'язки Генерального директора визначено у Статутi. Заробiтна плата виплачувалась вiдповiдно до штатного розпису, iншої винагороди протягом звiтного перiоду не виплачувалось. Обрано на посаду Генерального директора Наглядовою радою 28.10.2019 безстроково до припинення його повноважень (на невизначений строк, тобто до невизначеного термiну) згiдно з Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Станом на 31.12.2019 обiймав посаду директора ТОВ "КУА "ДОБРОБУТ-ФIНАНС" ( код за ЄДРПОУ: 42082358; мiсцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 127, м. Чернiгiв, 14013). Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: з 2015 року - керуючий Чернiгiвським вiддiленням ПАТ "Сбербанк Росiї", з 2017 року - Голова Правлiння ПрАТ СК "Грандвiс", з 2018 року - Директор ТОВ "КУА "ДОБРОБУТ-ФIНАНС".

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій




Прості іменні
Привілейовані іменні
1
2
3
4
5
6
член Наглядової ради - акцiонер
Федоров Дмитро Владиславович
6.308
5,345626
6.308
0
Ревiзор
Бичков Тимофiй Тимофiйович
28.700
24,321415
28.700
0
член Правлiння
Косенко Олег Михайлович
0
0
0
0
член Правлiння
Зеленiн Дмитро Васильович
0
0
0
0
головний бухгалтер
Вовк Наталiя Олександрiвна
0
0
0
0
голова Наглядової ради - акцiонер
Максименко Павло Миколайович
0
0
0
0
Голова Правлiння
Матюшко Сергiй Миколайович
0
0
0
0
член Правлiння
Дегтяр Геннадiй Михайлович
0
0
0
0
голова Наглядової ради - представник акцiонера (ТОВ "НТ-Грандвiс"
Федоров Дмитро Владиславович
6.308
5,345626
6.308
0
член Наглядової ради - представник акцiонера (ТОВ "НТ-Грандвiс"
Бичков Тимофiй Тимофiйович
28.700
24,321415
28.700
0
Генеральний директор
Матюшко Сергiй Миколайович
0
0
0
0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "НТ-Грандвiс"
30148939
14038, Чернігівська обл., - р-н, м. Чернiгiв, пр-т Перемоги, буд. 127
68,333008
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Бичков Тимофiй Тимофiйович
24,321415
Федоров Дмитро Владиславович
5,345626
Усього
98,000049

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
В умовах нестабiльної економiчної ситуацiї в України, як компанiя, яка має бiльш як 20-ти рiчний досвiд на ринку страхування, ПрАТ СК "Грандвiс", вважає видiлити такi перспективи розвитку:
- Збiльшення перестрахування у нерезидентiв для збiльшення гарантiй страхових виплат клiєнтам, та зменшення ризикiв. Мотивування: збiльшення внутрiшнього перестрахування, яке у перiод кризи не дає гарантiї отримання виплат своєчасно i в повному обсязi, тобто втрачається сам сенс використання даної фiнансової операцiї. Крiм того, збiльшення обсягiв внутрiшнього перестрахування призводить до концентрацiї ризикiв на територiї однiєї держави, що також є негативною тенденцiєю.
- Орiєнтацiя на IТ-технологiї у страхуваннi та розширення спiвпрацi iз асистуючими компанiями;
- Розробка нових страхових продуктiв та розширення кола клiєнтiв (страхувальникiв).

2. Інформація про розвиток емітента
Фiнансовi результати - це спiвставлення регламентованих податковим законодавствам валових доходiв i валових витрат. Перевищення валових доходiв над валовими витратами становить прибуток, зворотне явище характеризує збиток. Отже, фiнансовими результатами дiяльностi суб'єктiв пiдприємництва є прибуток або збиток. Дiяльнiсть пiдприємств у сферi фiнансових результатiв спрямована на забезпечення отримання прибутку та його оптимальний розподiл i використання, а за наявностi збиткiв - на встановлення їх причин та джерел покриття.
За результатами дiяльностi в 2019 роцi Товариство отримало прибуток у розмiрi 1000 тис. грн. 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Деривативи не укладались, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не вчинялись.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
У товариствi створена система управлiння ризиками. Управлiння ризиками є складовою частиною загальних вимог до системи корпоративного управлiння i передбачає впровадження методiв управлiння ризиками та аналiзу оцiнки та контролю ризикiв. Система управлiння ризиками включає в себе вiдповiдальнiсть за виявлення та оцiнку ризикiв, органiзацiйну структура управлiння, включаючи обмеження на прийняття рiшень, процедури планування та складання звiтностi. Iстотною частиною системи управлiння ризиками  є внутрiшнiй аудит.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:
- бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);
- бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);
- аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).
З метою здiйснення внутрiшнього аудиту у Товариствi визначена окрема посадова особа для здiйснення контролю, яка пiдзвiтна наглядовiй радi фiнансової установи. Рiшенням Наглядової ради (протокол №1/2 вiд 23.12.2015 р.) затвердження Положення про службу внутрiшнього аудиту Товариства. 
Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.
Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:
- ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання.
Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;
- ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).
Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має валютнi залишки та заборгованостi. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.
Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент
- дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.
Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:
- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;
- непередбаченi дiї державних органiв;
- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;
- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;
- непередбаченi дiї конкурентiв.
Менеджмент приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Грандвiс" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ СК "Грандвiс" на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом, який розмiщений за посиланням http://www.grandwis.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=70304. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
річні
позачергові

X

Дата проведення
30.04.2019
Кворум зборів
50
Опис
30.04.2019 проведено рiчнi загальнi збори.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих простих акцiй, якi зареєструвались для участi у загальних зборах: 118.003 голоси, що становить 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв, якi враховуються пiд час визначення кворуму та голосування на зборах згiдно з перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв. Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, вiдсутнi.

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
3. Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження заходiв за результатами його розгляду
4. Розгляд звiту Правлiння за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
5. Розгляд звiту Ревiзора за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду, затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2018 рiк.
7. Розподiл чистого прибутку 2018 року.
8. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
9. Внесення змiн до Статуту Товариства.
10. Внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного (прийнятi рiшення): 
1 Обрати лiчильну комiсiю у складi 2 осiб:
- Вовк Наталiя Олександрiвна - голова,
- Матяш Наталiя Владиславiвна.
2 Обрати головуючим на загальних зборах акцiонерiв Максименка Павла Миколайовича, секретарем зборiв - Матюшка Сергiя Миколайовича.
Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, виданих учасникам зборiв пiд час проведення реєстрацiї. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування наступний: кожний надрукований на офiсному паперi на лазерному принтерi бюлетень засвiдчується пiд час проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї.
Для доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.
3 Затвердити звiт Наглядової ради за 2018 рiк. Затвердити заходи за результатами його розгляду.
4 Затвердити звiт Правлiння за 2018 рiк. Затвердити заходи за результатами його розгляду.
5 Затвердити звiт Ревiзора за 2018 рiк. Затвердити висновки Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк.
6 Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк (рiчну фiнансову звiтнiсть, складену за МСФЗ) у складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан), Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал, Примiток до рiчної фiнансової звiтностi.
7 Чистий прибуток в сумi 1.000 тис. грн., отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2018 роцi, не розподiляти.
8 Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 30.04.2020:
- щодо придбання корпоративних прав на граничну сукупну вартiсть 25.000,0 тис. грн.
- щодо вiдчуження корпоративних прав на граничну сукупну вартiсть 25.000,0 тис. грн.
- щодо особистого страхування на граничну сукупну вартiсть 100.000,0 тис. грн.
- щодо майнового страхування на граничну сукупну вартiсть 500.000,0 тис. грн.
- щодо страхування вiдповiдальностi на граничну сукупну вартiсть 100.000,0 тис. грн.
- щодо перестрахування на граничну сукупну вартiсть 1.500.000,0 тис. грн.
9 Затвердити змiни до Статуту Товариства, виклавши його у новiй редакцiї.
Доручити головуючому Максименку Павлу Миколайовичу (РНОКПП 2309503895) та секретарю загальних зборiв акцiонерiв Матюшку Сергiю Миколайовичу (РНОКПП 2706302717) пiдписати цей Статут Товариства у новiй редакцiї. 
Уповноважити Максименка Павла Миколайовича (РНОКПП 2309503895) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, у тому числi змiн до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новiй редакцiї.
10 Затвердити змiни до внутрiшнiх документiв Товариства, а саме: викласти у новiй редакцiї Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзора
Товариства.
Доручити головуючому та секретарю загальних зборiв акцiонерiв пiдписати цi внутрiшнi положення Товариства.

Вид загальних зборів
річні
позачергові


X
Дата проведення
05.08.2019
Кворум зборів
50
Опис
05.08.2019 проведено позачерговi загальнi збори.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих простих акцiй, якi зареєструвались для участi у загальних зборах: 118.003 голоси, що становить 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв, якi враховуються пiд час визначення кворуму та голосування на зборах згiдно з перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв. Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, вiдсутнi.

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора.
4. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
5. Обрання членiв Наглядової ради.
6. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з ними.

Результати розгляду питань порядку денного (прийнятi рiшення): 
1 Обрати лiчильну комiсiю у складi 2 осiб:
- Вовк Наталiя Олександрiвна - голова,
- Савченко Олена Олександрiвна.
2 Обрати головуючим на загальних зборах акцiонерiв Максименка Павла Миколайовича, секретарем зборiв - Матюшка Сергiя Миколайовича.
Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, виданих учасникам зборiв пiд час проведення реєстрацiї. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування наступний: кожний надрукований на офiсному паперi на лазерному принтерi бюлетень засвiдчується пiд час проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї. 
Для доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.
3 Припинити повноваження Ревiзора:
- Бичков Тимофiй Тимофiйович.
4 Припинити повноваження членiв Наглядової ради:
- Максименко Павло Миколайович - голова,
- Федоров Дмитро Владиславович.
5 Обрати членами Наглядової ради:
- Федоров Дмитро Владиславович - представник акцiонера (ТОВ "НТ-Грандвiс"),
- Бичков Тимофiй Тимофiйович - представник акцiонера (ТОВ "НТ-Грандвiс").
6 Затвердити умови безоплатних цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорiв додаються). Уповноважити Директора пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.

Вид загальних зборів
річні
позачергові


X
Дата проведення
28.12.2019
Кворум зборів
50
Опис
28.12.2019 проведено позачерговi загальнi збори.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих простих акцiй, якi зареєструвались для участi у загальних зборах: 118.003 голоси, що становить 100,0% вiд загальної кiлькостi голосiв, якi враховуються пiд час визначення кворуму та голосування на зборах згiдно з перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв. Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, вiдсутнi.

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення про призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi (аудитора) для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного (прийнятi рiшення):
1 Обрати лiчильну комiсiю у складi 2 осiб:
- Вовк Наталiя Олександрiвна - голова,
- Савченко Олена Олександрiвна.

2 Обрати головуючим на загальних зборах акцiонерiв Федорова Дмитра Владиславовича, секретарем зборiв - Матюшка Сергiя Миколайовича.
Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, виданих учасникам зборiв пiд час проведення реєстрацiї. Для доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.
3 Призначити суб'єкта аудиторської дiяльностi (аудитора) для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Капiтал Плюс" (код за ЄДРПОУ 30371406).

Збори не вiдбулись через вiдсутнiсть кворуму.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)
-

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (зазначити)
-

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)
призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi (аудитора) для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Так
Ні


X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства 
-
Інше (зазначити)
-

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення
-

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
Збори 28.12.2019 не вiдбулись через вiдсутнiсть кворуму.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) 

Персональний склад наглядової ради
Незалежний член наглядової ради
Залежний член наглядової ради
Максименко Павло Миколайович

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Обов'язки членiв Наглядової ради визначенi у Статутi i Положеннi про Наглядову раду.
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 05.08.2019 припинено повноваження голови Наглядової ради Максименка Павла Миколайовича.
Федоров Дмитро Владиславович

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Обов'язки членiв Наглядової ради визначенi у Статутi i Положеннi про Наглядову раду.
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 05.08.2019 припинено повноваження члена Наглядової ради Федорова Дмитра Владиславовича.
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 05.08.2019 членом Наглядової ради Федорова Дмитра Владиславовича. 
За рiшенням Наглядової ради 05.08.2019 обрано головою Наглядової ради Федорова Дмитра Владиславовича. 
Бичков Тимофiй Тимофiйович

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Обов'язки членiв Наглядової ради визначенi у Статутi i Положеннi про Наглядову раду.
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 05.08.2019 припинено повноваження Ревiзора Бичкова Тимофiя Тимофiйовича.
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 05.08.2019 членом Наглядової ради Бичкова Тимофiя Тимофiйовича.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
На засiданнях Наглядової ради були прийнятi рiшення: про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, щодо припинення повноважень членiв Правлiння, щодо проведення конкурсу на визначення аудиторської компанiї, затвердження регулярної рiчної iнформацiї про емiтента за 2018 рiк.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
Персональний склад комітетів
З питань аудиту

X

З питань призначень

X

З винагород

X

Інше (зазначити)
-


Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень
-
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності
-

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради
Дiяльнiсть Наглядової ради велась вiдповiдно до чинного законодавства, оцiнка її роботи не здiйснювалась.


Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги
X

Інше (зазначити)
-

X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X
Інше (зазначити)
-

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)
-

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова правлiння Матюшко Сергiй Миколайович,член правлiння Зеленiн Дмитро Васильович, член правлiння Косенко Олег Михайлович, член правлiння Дегтяр Геннадiй Михайлович.
Правлiння є колегiальним виконавчим органом емiтента, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю емiтента.
За рiшенням Наглядової ради 28.10.2019 у зв'язку з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту Товариства припинено повноваження Голови i всiх iнших членiв Правлiння.
Генеральний директор Матюшко Сергiй Миколайович
Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом емiтента, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю емiтента пiсля державної реєстрацiї змiн до Статуту.
За рiшенням Наглядової ради 28.10.2019 у зв'язку з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту Товариства обрано Генеральним директором Матюшка Сергiя Миколайовича.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Дiяльнiсть Правлiння i потiм Генерального директора велась вiдповiдно до чинного законодавства, вони вирiшували всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Дiяльнiсть Правлiння i Генерального директора була спрямована на досягення позитивних змiн у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.

Оцінка роботи виконавчого органу
Оцiнка роботи Правлiння i Генерального директора не здiйснювалась.

Примітки
- 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

Окремий пiдроздiл, який би здiйснював внутрiшнiй контроль та управлiння ризиками на пiдприємствi вiдсутнiй.
Спецiального документу (положення), яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено та не затверджено, проте в господарськiй дiяльностi та корпоративному управлiннi Товариство керувалося нормами чинного законодавства, Статутом та Положеннями: Про загальнi збори акцiонерiв, Про Наглядову раду, Про Правлiння, Про Генерального директора, Про Ревiзора.
Система внутрiшнього контролю є важливою складовою системи ефективного управлiння пiдприємством i включає в себе всi внутрiшнi правила, положення та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiонального використання активiв пiдприємства, запобiгання шахрайству, вчасного виявлення помилок, дотримання точностii повноти бухгалтерських записiв, своєчасної пiдготовки достовiрної фiнансової iнформацiї, а також своєчасної адаптацiї пiдприємства до змiн у внутрiшньому та зовнiшньому середовищi.
При здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:
 	авторизацiя та пiдтвердження (пiдписання, санкцiонування, затвердження);
 	розподiл обов'язкiв та повноважень, ротацiя персоналу (щодо прийняття рiшень, здiйснення господарської операцiї та контроль за нею);
 	контроль за доступом до ресурсiв та облiкових записiв, закрiплення вiдповiдальностi за збереження i використання ресурсiв (договори про матерiальну вiдповiдальнiсть, довiреностi) 
 	аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi  арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, планова та позапланова iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, звiрки, пiдтвердження i простежування);
 	iншi правила та процедури.
Всi  перерахованi вище заходи контролю становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.
Функцiї внутрiшнього контролю в Товариствi виконують органи управлiння (суб'єкти внутрiшнього контролю):
 	Загальнi збори акцiонерiв;
 	Наглядова рада;
 	Правлiння i потiм Генеральний директор;
Посада Ревiзора в товариствi в звiтному перiодi стала вакантною.
Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами Товариства.
Повноваження суб'єктiв внутрiшнього контролю визначенi Статутом та Положеннями.
Нагляд за веденням бухгалтерського облiку та складанням фiнансової звiтностi Товариства здiйснює Генеральний директор, проводитися аудиторська перевiрка рiчної фiнансової звiтностi незалежним аудитором. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається на пiдставi фактичних облiкових даних бухгалтерського облiку, у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та дiючими в Українi Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку. 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
ні
так
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
ні
ні
ні
ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
ні
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
так
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
так
так
ні
ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
iншi внутрiшнi документи вiдсутнi

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
так
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій
ні
так
ні
ні
так
Інформація про склад органів управління товариства
так
так
так
так
так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
так
так
ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
ні
ні
ні
ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Інше (зазначити)
-

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

Так
Ні
З власної ініціативи
X

За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

X
Інше (зазначити)
-

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
ТОВ "НТ-Грандвiс"
30148939
68,333008
2
Бичков Тимофiй Тимофiйович
-
24,321415

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
118.003
0
вiдсутнi

Опис
-

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Згiдно зi Статутом емiтента обрання та припинення повноважень членiв Наглядової ради i Ревiзiора належить до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. Згiдно зi Статутом емiтента обрання та припинення повноважень членiв Правлiння, а потiм Генерального директора належить до компетенцiї Наглядової ради.
Протягом звiтного року виплати винагороди або компенсацiї, пов'язанi зi звiльненням членiв Наглядової ради та Правлiння не здiйснювались та на майбутнє не передбаченi.

9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження членiв Наглядової ради, Ревiзора i Правлiння визначенi у Статутi емiтента.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 
а) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Генеральному директору, затвердження положення про винагороду Генерального директора, затвердження звiту про винагороду Генерального директора;
б) пiдготовка проекту порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадку скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, пiдготовка проектiв рiшень з питань проекту порядку денного з урахуванням пропозицiй Генерального директора; 
в) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, передбачених чинним законодавством; 
г) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
г) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та iнших цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 
д) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 
е) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством, затвердження ринкової вартостi майна, яким iнвестори сплачують за акцiї Товариства при їх емiсiї, затвердження ринкової вартостi акцiй Товариства;
є) обрання та припинення повноважень Генерального директора, затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
и) затвердження рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
i) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 
ї) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, крiм Ревiзора, в разi їх утворення; 
й) обрання реєстрацiйної комiсiї та тимчасової лiчильної комiсiї, крiм випадку скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;
к) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;
л) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;
м) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв та забезпечення складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв;
н) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, вирiшення питань про створення Товариством i участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
о) вирiшення питань у випадках, передбачених чинним законодавством в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 
п) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
р) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 
с) прийняття рiшення про залучення (обрання) суб'єкта оцiночної дiяльностi (оцiнювача) майна, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
т) надсилання оферти акцiонерам у випадках, передбачених чинним законодавством;
у) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю, якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує 1 вiдсоток вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, i при цьому Наглядова рада має право надати згоду на вчинення такого правочину;
ф) контроль дiяльностi Генерального директора Товариства;
х) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи для укладання з нею договору про обслуговування (вiдкриття) рахункiв у цiнних паперах власникам випуску акцiй Товариства, якi самостiйно не уклали з обраними ними депозитарними установами договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах;
ц) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю, лiквiдацiю структурних i вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень;
ч) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
ш) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
щ) розгляд звiту Генерального директора, затвердження заходiв за результатами його розгляду;
щ) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства.
Наглядова рада має право прийняти рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв будь-якого питання, яке вiднесене до її виключної компетенцiї законом або Статутом Товариства.
До компетенцiї Наглядової ради також належить: 
а) прийняття рiшення про дарування активiв Товариства;
б) розгляд актiв перевiрок (ревiзiй) Ревiзора в час мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв;
в) iнiцiювання проведення позачергових перевiрок (ревiзiй) Ревiзором та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
г) розгляд звiтiв i висновкiв зовнiшнього аудитора в час мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв;
г) укладання колективного договору Товариства вiд iменi власника (як уповноважений орган власника);
д) iнiцiювання порушення справи про притягнення до майнової, адмiнiстративної або кримiнальної вiдповiдальностi посадових осiб органiв Товариства;
е) прийняття рiшення про використання Товариством певних статистичних кодiв Класифiкацiї видiв економiчної дiяльностi, в тому числi коду основного виду його економiчної дiяльностi, з метою подання документiв для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу;
є) здiйснення iнших дiй щодо регулювання i контролю за дiяльнiстю Генерального директора Товариства.

До компетенцiї Генерального директора належить:
а) розпорядження майном i коштами Товариства вiдповiдно до цього Статуту;
б) затвердження iнструкцiй та iнших внутрiшнiх нормативних актiв з питань, що не входять до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;
в) приймання на роботу та звiльнення з роботи всiх працiвникiв Товариства, його фiлiй та представництв;
г) заохочення та притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi всiх працiвникiв Товариства, його фiлiй та представництв;
г) вiдкриття рахункiв в банках та рахункiв в цiнних паперах в депозитарних установах i в Центральному депозитарiї, розпорядження цими рахунками i пiдписання розрахункових документiв i розпоряджень стосовно них;
д) прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства;
е) здiйснення будь-яких iнших дiй, необхiдних для досягнення цiлей Товариства та не вiднесених до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради. 

До компетенцiї Ревiзора належить:
а) перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року;
б) спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
7.5.6. За пiдсумками перевiрок Ревiзор готує звiти, висновки i рекомендацiї, в яких мiститься iнформацiя про: 
а) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 
б) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не висловлюємо думку щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснують суттєвi викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про це. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.
Згiдно з вимогами ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" ми перевiрили  окремi роздiли Звiту про корпоративне управлiння. Пiд час ознайомлення та перевiрки даних, що наведенi в Звiтi про корпоративне управлiння, ми дiйшли висновку, що в ньому мiститься вся  iнформацiя, розкриття якої вимагається ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Мета провадження дiяльностi фiнансової установи:	Товариство створене з метою одержання прибутку на основi здiйснення пiдприємницької дiяльностi - надання страхових послуг для страхового захисту майнових iнтересiв громадян, а також майнових iнтересiв пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форм власностi. Предметом дiяльностi Товариства є страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням.

Перелiк власникiв iстотної участi (у тому числi осiб, що здiйснюють контроль за фiнансовою установою) (для юр. осiб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, мiсцезнаходження; для фiзичних осiб - ПIБ), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiна їх складу за рiк:	ТОВ "НТ-Грандвiс", код за ЄДРПОУ: 30148939, мiсцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 127, м. Чернiгiв, 14013. 
Фiзична особа - Бичков Тимофiй Тимофiйович
Цi особи вiдповiдають встановленим законодавством вимогам до власникiв iстотної участi. Змiни складу власникiв iстотної участi емiтента не вiдбулося у 2019 роцi.

Склад наглядової фiнансової установи та його змiну за рiк, у тому числi утворенi нею комiтети:	Федоров Дмитро Владиславович - голова Наглядової ради, Бичков Тимофiй Тимофiйович - член Наглядової ради. Змiни складу у 2019 роцi, якi вiдбулися:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 05.08.2019 припинено повноваження голови Наглядової ради Максименка Павла Миколайовича.
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 05.08.2019 припинено повноваження члена Наглядової ради Федорова Дмитра Владиславовича.
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 05.08.2019 членом Наглядової ради Федорова Дмитра Владиславовича. 
За рiшенням Наглядової ради 05.08.2019 обрано головою Наглядової ради Федорова Дмитра Владиславовича.
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 05.08.2019 членом Наглядової ради Бичкова Тимофiя Тимофiйовича.

Склад виконавчого органу фiнансової установи та його змiни за рiк:	Генеральний директор Матюшко Сергiй Миколайович. Змiни складу у 2019 роцi, якi вiдбулися:
За рiшенням Наглядової ради 28.10.2019 у зв'язку з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту Товариства припинено повноваження Голови Правлiння Матюшка Сергiя Миколайовича i всiх iнших членiв Правлiння: Зеленiна Дмитра Васильовича, Косенка Олега Михайловича, Дегтяра Генадiя Михайловича.
За рiшенням Наглядової ради 28.10.2019 у зв'язку з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту Товариства обрано Генеральним директором Матюшка Сергiя Миколайовича.

Факти порушення (або про вiдсутнiсть таких фактiв) членами наглядової ради та виконавчого органу фiн. установи внутр. правил, що призвело до заподiяння шкоди фiн. установi або споживачам фiн. послуг:	Факти порушення членами Наглядової ради та Правлiння i Генеральним директором внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг, у 2019 роцi вiдсутнi.

Заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiн.установи, у тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу, або про вiдсутнiсть таких заходiв:	Заходи впливу органами державної влади до емiтента або до членiв Наглядової ради та Правлiння i Генерального директора у 2019 роцi не застосовувались.

Розмiр винагороди за рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу страховика:		Голова та члени Наглядової ради винагороди за 2019 рiк не отримували. Загальний розмiр заробiтної плати членiв Правлiння Товариства за 2019 рiк склав 514 000,00 грн.

Значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть страховика протягом року:	До значних ризикiв в 2019 роцi вiдносяться : фiнансовий (ризик банкрутства банкiвських установ); пiдприємницький (ризик не виконання зобов'язань перестраховиками).

Наявнiсть у фiн. установи системи управлiння ризиками та її ключовi характеристики або про вiдсутнiсть такої системи::	У товариствi створена система управлiння ризиками. Управлiння ризиками є складовою частиною загальних вимог до системи корпоративного управлiння i передбачає впровадження методiв управлiння ризиками та аналiзу оцiнки та контролю ризикiв. Система управлiння ризиками включає в себе вiдповiдальнiсть за виявлення та оцiнку ризикiв, органiзацiйну структура управлiння, включаючи обмеження на прийняття рiшень, процедури планування та складання звiтностi. Iстотною частиною системи управлiння ризиками є внутрiшнiй аудит.

Iнформацiя про результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту (контролю), а також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку:	Система внутрiшнього контролю функцiонувала у 2019 роцi згiдно з вимогами чинного законодавства. Протягом звiтного року в результатi функцiювання системи внутрiшнього аудиту (контролю) виявлялися внутрiшнi недолiки в функцiюваннi товариства та усувалися виявленi недолiки. Внутрiшнiй аудит (контроль) на пiдприємствi передбачає: нагляд за поточною дiяльнiстю товариства, контроль за дотриманням законiв, нормативно-правових актiв органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, та рiшень органiв управлiння фiнансової установи, перевiрку результатiв поточної фiнансової дiяльностi товариства, аналiз iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, професiйну дiяльнiсть працiвникiв товариства, випадки перевищення повноважень посадовими особами пiдприємства, виконання iнших передбачених законами функцiй, пов'язаних з наглядом та контролем за дiяльнiстю фiнансової установи.

Станом на 31.12.2019 Iнвестицiйна нерухомiсть 978 000,00 гривень. Вартiсть нематерiальних активiв склала 740 000,00 гривень, вартiсть основних засобiв - 1 356 000,00 гривень, залишкова вартiсть основних засобiв - 853 000,00 гривень, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - 1 095 000,00 гривень, грошовi кошти в касi - 2 000,00 гривень, на поточному рахунку в банку - 75 000,00 гривень, на iнших рахунках в банках - 17 729 000,00 гривень, державнi облiгацiї - 3 102 000,00 гривень, запаси - 0,00 гривень, дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 989 000,00 гривень, iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 7 979 000,00 гривень, поточний податок на прибуток 209 000,00 гривень. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi, складенi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, подаються у складi звiтностi за 2019 рiк.

Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiн. установи розмiр, або про їх вiдсутнiсть:	Факти вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi, у 2019 роцi вiдсутнi.

Результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiн. установи розмiр:	Така оцiнка не здiйснювалась, тому що не було купiвлi-продажу таких активiв у 2019 роцi.

Iнформацiя про операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи чи iншого об'єднання, проведенi протягом року (така iнформацiя не є комерцiйною таємницею), або про їх вiдсутнiсть:	Товариство не належить до промислово-фiнансових груп. З пов'язаними особами в 2019 роцi укладалися договори добровiльного страхування наземного транспорту в межах звичайного тарифу. 24.01.2019 Атрошенко Анатолiй Федорович придбав у Товариства корпоративнi права у формi частки 34,4% у статутному капiталi ТОВ "НТ-Грандвiс" вартiстю 6052000,00 грн. 
05.06.2019 Товариство iнвестувало грошовi кошти у сумi 54 000,00 грн. до статутного капiталу ТОВ Фiнансова Компанiя "Добробут-Капiтал" i набуло право власностi на частку у статутному капiталi у розмiрi 0,96%. 18.12.2019 Товариством було залучено додатковий капiтал вiд ТОВ "Компанiя з управлiння активами "ДОБРОБУТ-ФIНАНС" у виглядi субординованого боргу в сумi 2500000,00 грн. за ставкою 15% рiчних строком на 5 рокiв з метою виконання нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу. Повернення субординованого боргу здiйснюється лише за умови, якщо це не приведе до недотримання вищевказаних нормативiв. 

Iнформацiя про використанi рекомендацiї (вимоги) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiн. послуг, щодо аудиторського висновку (звiту):		Аудиторський висновок у 2019 роцi складався згiдно з рекомендацiями та вимогами Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, та Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

Iнформацiя про зовнiшнього аудитора наглядової ради фiн. установи, призначеного протягом року (для юр. особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, мiсцезнаходження; для фiзичної особи - ПIБ):	Для проведення обов'язкового аудиту рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2018 рiк Наглядова рада Товариства призначила "Аудиторський центр "Iнформ-плюс".
Для проведення обов'язкового аудиту рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2019 рiк Наглядова рада Товариства призначила ТОВ "Аудиторська фiрма "Капiтал Плюс".
ТОВ "Аудиторська фiрма "Капiтал Плюс"здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 2069, виданого за рiшенням Аудиторської палати України № 100 вiд 30.03.2001.
ТОВ "Аудиторська фiрма "Капiтал Плюс" успiшно пройшла зовнiшнiй контроль якостi професiйних послуг (Рiшення Аудиторської палати України № 307/4 вiд 29.01.2015).
Мiсцезнаходження ТОВ "Аудиторська фiрма "Капiтал Плюс": вул. Фрунзе (Кирилiвська), буд. 14-18, кв. 49, м. Київ, 04080.

Iнформацiя про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської дiяльностi;
кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги фiн. установi;
перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися фiн. установi протягом року;
випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора;
ротацiю аудиторiв у фiн. установi протягом останнiх п'яти рокiв;
стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовiрної звiтностi фiн. установи, що пiдтверджена аудиторським висновком (звiтом), виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiн. послуг:		
Загальний стаж аудиторської дiяльностi - 19 рокiв. 
Конфлiкту iнтересiв та сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора не було.
Стягнень застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом року не було. Фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, не було.
Ротацiї аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв не вiдбувалось.

Iнформацiя щодо захисту фiн. установою прав споживачiв фiнансових послуг, зокрема:
наявнiсть механiзму розгляду скарг;
ПIБ працiвника фiн. установи, уповноваженого розглядати скарги;
стан розгляду фiн. установою протягом року скарг стосовно надання фiн. послуг (характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг);
наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiн. послуг фiнансовою установою та результати їх розгляду:	У емiтента встановлено звичайний механiзм розгляду скарг споживачiв.
Голова Правлiння, а потiм Генеральний директор Матюшко Сергiй Миколайович уповноважений розглядати скарги.
Протягом року скарг стосовно надання фiнансових послуг не було.
Судових позовiв до товариства стосовно надання фiнансових послуг не було.

Подання iнформацiї та звiту про корпоративне управлiння передбачено законами України i нормативними актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг:		ПрАТ СК "Грандвiс" корпоративне управлiння здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства України i базується на вимогах Цивiльного i Господарського кодексiв, законах "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", "Про страхування", "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери i фондовий ринок", на нормативно-правових актах Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання i сферi ринкiв фiнансових послуг, Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Статутi Товариства, рiшеннях Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, рiшеннях Наглядової ради та Правлiння, а потiм Генерального директора.



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейовані іменні
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НТ-Грандвiс"
30148939
14013, Україна, Чернігівська обл., - р-н, м. Чернiгiв, пр-т Перемоги, буд. 127
80.635
68,333008
80.635
0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні
Федоров Дмитро Владиславович
6.308
5,345626
6.308
0
Бичков Тимофiй Тимофiйович
28.700
24,321415
28.700
0
Усього
115.643
98,000049
115.643
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiя проста бездокументарна iменна
118.003
121,00
Акцiонери Товариства - власники простих iменних акцiй мають права на:
а) участь в управлiннi Товариством;
б) отримання дивiдендiв;
в) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;
г) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства;
г) вiльне розпорядження акцiями, що їм належать, вiдчуження належних їм акцiй без згоди iнших акцiонерiв Товариства (без застосування переважного права iнших акцiонерiв Товариства на придбання акцiй, що пропонуються ними до вiдчуження третiм особам);
д) використання переважного права на придбання додатково випущених у процесi емiсiї Товариством простих акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права).
Акцiонери можуть отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства в обсязi i в порядку, безпосередньо передбаченими чинним законодавством. Додаткову iнформацiю про дiяльнiсть Товариства акцiонери можуть отримати тiльки за згодою Наглядової ради Товариства.

Акцiонери Товариства зобов'язанi:
а) дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
б) виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, iнших органiв Товариства;
в) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;
г) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
г) своєчасно повiдомляти свою депозитарну установу про змiну адреси та iнших даних, якi визначенi чинним законодавством, необхiдних для iдентифiкацiї акцiонерiв Товариства;
д) виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.
Публiчна пропозицiя вiдсутня, допуск до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру вiдсутнiй.
Примітки:
-

I. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
07.06.2011
308/1/11
ДКЦПФР
UA4000103691
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
121
118.003
14.278.363
100
Опис
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Факти включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi,  вiдсутнi, Додаткової емiсiї не Товариство здiйснювало.


10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Міжнародний ідентифікаційний номер
Кількість акцій у випуску (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 
1
2
3
4
5
6
7
8
07.06.2011
308/1/11
UA4000103691
118.003
14.278.363
14.278.363
0
0
Опис:
-


XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
0
0
0
671
0
671
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
671
0
671
2. Невиробничого призначення:
469
1.160
0
0
469
1.160
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
19
49
0
0
19
49
  транспортні засоби
6
6
0
0
6
6
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
431
978
0
0
431
978
  інші
13
127
0
0
13
127
Усього
469
1.160
0
671
469
1.831
Опис
Основнi засоби належать емiтенту на правi власностi. Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на початок звiтного перiоду становить 469 тис. грн., знос - 469 тис. грн. Iнвестицiйна нерухомiсть - це квартира, виведена з житлового фонду, яка здається в оренду. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду становить 1831 тис.грн., знос - 503 тис.грн. Строки користування основних засобiв встановленi наступним чином: машини та обладнання - 5 рокiв, транспортнi засоби - 7 рокiв, iншi - 4-5 рокiв. Зношенiсть основних засобiв становить в середньому 83%. За звiтний перiод придбання основних засобiв було здiйснено на суму 1339 тис.грн. та вибуття основних засобiв на суму 0 тис.грн.. Змiна у вартостi квартири вiдбулась внаслiдок переоцiнки, тому що утримується за справедливою вартiстю, яка пiдтверджена звiтом незалежного експерта. У складi орендованих основних засобiв - офiс за довгостоковою орендою строком на 2 роки, вартiстю671 тис. грн. За звiтний перiод суттєвих змiн у складi, вартостi, призначеннi напрямку використання, iнших змiн щодо моделi облiку основних засобiв не вiдбувалося. Також слiд зазначити, що у складi основних засобiв вiдсутнi такi, якi облiковуються покомпонентно.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
243
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
5.813
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
6.056
X
X
Опис
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення- страховi резерви, сума 4528 тис. грн., поточнi зобов'язання складає сума 1528 тис. грн., у т.ч. податковi зобов'язання 243 тис. грн.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторський центр "Iнформ-Плюс"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
31984899
Місцезнаходження
04053, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Артема (Сiчових Стрiльцiв), буд. 37-41, 3-й п
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
2936
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
30.05.2002
Міжміський код та телефон
(050) 465-31-74
Факс

Вид діяльності
Аудиторськi послуги
Опис
ТОВ "Аудиторський центр "Iнформ-плюс" надавало аудиторськi послуги з перевiрки рiчної фiнансової звiтностi пiдприємства за 2018 рiк.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04071, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
немає
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
З 12.10.2013 вiдповiдно до ст. 29 р. 5 Закону України "Про депозитарну систему України" Центральний депозитарiй здiйснює професiйну дiяльнiсть без отримання лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон
(044) 363-04-03, (044) 363-04-00
Факс

Вид діяльності
Центральний депозитарiй
Опис
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги центрального депозитарiю цiнних паперiв як емiтенту, в депозитарiї задепоновано глобальний сертифiкат дематерiалiзованого випуску акцiй.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ФОП Малець Сергiй Вiталiйович
Організаційно-правова форма
Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код юридичної особи
2488802813
Місцезнаходження
14005, Україна, Чернігівська обл., м. Чернiгiв, вул. Чайковського, буд. 16
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
568/17
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
09.06.2017
Міжміський код та телефон
(0462) 61-41-63
Факс

Вид діяльності
Оцiнка об'єктiв у матерiальнiй формi
Опис
ФОП Малець Сергiй Вiталiйович надавав послуги з незалежної оцiнки майна.

КОДИ
Дата
31.12.2019
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Грандвiс"
за ЄДРПОУ
22821660
Територія
Чернігівська область, Деснянський р-н
за КОАТУУ
7410136300
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Інші види страхування, крім страхування життя
за КВЕД
65.12
Середня кількість працівників: 15
Адреса, телефон: 14013 м. Чернiгiв, пр-т Перемоги, буд. 127, (0462) 6-9999-6
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
0
199
    первісна вартість
1001
541
740
    накопичена амортизація
1002
( 541 )
( 541 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
96
853
    первісна вартість
1011
565
1.356
    знос
1012
( 469 )
( 503 )
Інвестиційна нерухомість
1015
431
978
    первісна вартість
1016
431
978
    знос
1017
( 0 )
( 0 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
23.196
0
    інші фінансові інвестиції
1035
1.095
1.095
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
2.010
0
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
26.828
3.125
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
38
0
Виробничі запаси
1101
0
0
Незавершене виробництво
1102
0
0
Готова продукція
1103
0
0
Товари
1104
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
1.002
989
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
0
0
    з бюджетом
1135
0
0
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
    з нарахованих доходів
1140
66
19
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
31
7.979
Поточні фінансові інвестиції
1160
1.981
3.155
Гроші та їх еквіваленти
1165
15.183
17.806
Готівка
1166
2
2
Рахунки в банках
1167
15.181
17.804
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
390
933
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
    резервах незароблених премій
1183
390
933
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
0
0
Усього за розділом II
1195
18.691
30.881
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
45.519
34.006

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
14.278
14.278
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
17.143
0
Додатковий капітал
1410
0
2.500
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
6.790
6.790
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
3.607
4.382
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
41.818
27.950
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
385
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
2.753
4.143
у тому числі:



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
467
763
    резерв незароблених премій
1533
2.286
3.380
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
2.753
4.528
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
247
    товари, роботи, послуги
1615
0
180
    розрахунками з бюджетом
1620
408
243
    у тому числі з податку на прибуток
1621
378
209
    розрахунками зі страхування
1625
32
37
    розрахунками з оплати праці
1630
124
143
    одержаними авансами
1635
0
0
    розрахунками з учасниками
1640
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
328
548
Поточні забезпечення
1660
56
90
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
0
40
Усього за розділом IІІ
1695
948
1.528
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
45.519
34.006
Примітки: -

Керівник				Матюшко Сергiй Миколайович

Головний бухгалтер			Вовк Наталiя Олександрiвна
КОДИ
Дата
31.12.2019
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Грандвiс"
за ЄДРПОУ
22821660

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
4.745
3.426
Чисті зароблені страхові премії
2010
4.745
3.426
Премії підписані, валова сума
2011
6.701
4.412
Премії, передані у перестрахування
2012
( 1.406 )
( 659 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
1.092
457
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
542
130
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 1.818 )
( 758 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 1.047 )
( 2.001 )
Валовий:
    прибуток
2090
1.880
667
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
140
1.578
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 3.151 )
( 2.157 )
Витрати на збут
2150
( 818 )
( 575 )
Інші операційні витрати
2180
( 2.077 )
( 1.518 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
0
0
    збиток
2195
( 4.026 )
( 2.005 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
3.056
2.346
Інші доходи
2240
1.560
1.065
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 110 )
( 7 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 223 )
( 21 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
257
1.378
    збиток
2295
( 0 )
( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
209
378
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
48
1.000
    збиток
2355
( 0 )
( 0 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
548
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
-17.143
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
-16.595
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
-16.595
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
-16.547
1.000
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
248
178
Витрати на оплату праці
2505
2.448
1.605
Відрахування на соціальні заходи
2510
507
340
Амортизація
2515
34
45
Інші операційні витрати
2520
732
2.840
Разом
2550
3.969
5.008
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
118.003
118.003
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
118.003
118.003
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,406700
8,475000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
0,406700
8,475000
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: -

Керівник				Матюшко Сергiй Миколайович

Головний бухгалтер			Вовк Наталiя Олександрiвна
КОДИ
Дата
31.12.2019
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Грандвiс"
за ЄДРПОУ
22821660


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
4.107
954
Повернення податків і зборів
3005
0
0
 у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
44
0
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
0
0
Надходження від повернення авансів
3020
0
0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
39
118
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
88
72
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
6.782
3.984
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
6.050
4.529
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 170 )
( 135 )
Праці
3105
( 1.900 )
( 1.146 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 502 )
( 318 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 839 )
( 816 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 378 )
( 522 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 461 )
( 294 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 3.680 )
( 3.042 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 11.407 )
( 4.401 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
1.431
-201
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
6.391
0
    необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
2.573
0
    дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання  на придбання:



    фінансових інвестицій
3255
( 7.646 )
( 0 )
    необоротних активів
3260
( 126 )
( 0 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
1.192
0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
2.700
0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
2.928
0
Витрачання  на:



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 2.700 )
( 0 )
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 109 )
( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
2.819
0
Чистий рух коштів за звітний період
3400
2.623
-201
Залишок коштів на початок року
3405
15.183
15.384
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
17.806
15.183
Примітки: -

Керівник				Матюшко Сергiй Миколайович

Головний бухгалтер			Вовк Наталiя Олександрiвна
КОДИ
Дата
31.12.2019
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Грандвiс"
за ЄДРПОУ
22821660

Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
14.278
17.143
0
6.790
3.607
0
0
41.818
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року 
4095
14.278
17.143
0
6.790
3.607
0
0
41.818
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
48
0
0
48
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
-17.143
0
0
548
0
0
-16.595
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
0
0
0
-16.595
0
0
548
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
-17.143
0
0
0
0
0
-17.143
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
0
2.500
0
179
0
0
2.679
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
-17.143
2.500
0
775
0
0
-13.868
Залишок на кінець року 
4300
14.278
0
2.500
6.790
4.382
0
0
27.950
Примітки: -

Керівник				Матюшко Сергiй Миколайович

Головний бухгалтер			Вовк Наталiя Олександрiвна
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Заява

про вiдповiдальнiсть керiвництва за пiдготовку i затвердження 

фiнансової звiтностi за рiк, що завершився 31 грудня 2019 року



Керiвництво ПрАТ СК "Грандвiс" (далi - Товариство) несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2019 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни в капiталi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2019 року, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової  звiтностi (далi МСФЗ).

При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:

- забезпечення правильного вибору та застосування принципiв облiкової полiтики;

- представлення iнформацiї, у тому числi даних про облiкову полiтику, у формi, що забезпечує прийнятнiсть, достовiрнiсть, зрозумiлiсть такої iнформацiї;

- розкриття додаткової iнформацiї у випадках, коли виконання вимог МСФЗ є недостатнiм для розумiння користувачам звiтностi того впливу, який тi чи iншi операцiї, а також подiї чи умови здiйснюють на фiнансовий стан та фiнансовi результати дiяльностi Товариства;

- створення, впровадження та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю;

- оцiнку спроможностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому;

- застосування заходiв щодо збереження активiв та виявлення i запобiгання випадкам зловживань та iнших порушень;

- ведення облiку у вiдповiдностi до законодавства України та мiжнародних стандартiв фiнансового облiку та звiтностi та у формi, яка б дозволяла розкрити та пояснити операцiї Товариства, а також надати на будь-яку дату iнформацiю з достатньою точнiстю про фiнансовий стан i забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ.

- облiк i розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх вiдносин i операцiй мiж пов'язаними сторонами; 

- облiк i розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балансу, якi вимагають коригування або розкриття; 

-  розкриття всiх претензiй у зв'язку з судовими позовами, якi були або, можливо, будуть в найближчому майбутньому;

Керiвництво вважає, що в процесi пiдготовки фiнансової звiтностi застосована належна облiкова полiтика, її застосування було послiдовним i пiдтверджувалося обгрунтованими та виваженими припущеннями i розрахунками. Також було дотримано всiх вiдповiдних Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, чинних станом на 01.01.2019 року. Дострокове застосування МСФЗ не здiйснювалося.





Генеральний директор

ПрАТ СК "Грандвiс" 											С.М. Матюшко



	

Головний бухгалтер											Н.О. Вовк



ПРИМIТКИ

до рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ СК "ГРАНДВIС"

за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року,

складеної вiдповiдно до МСФЗ





1.	Загальна iнформацiя 



ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ТОВАРИСТВО "ГРАНДВIС", скорочена назва ПрАТ СК "Грандвiс" (далi - Товариство) засноване у 1995 р.  вiдповiдно до чинного законодавства України. Предметом дiяльностi Товариства є страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням. розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. Товариство надає страховi послуги страхування та перестрахування згiдно отриманих лiцензiй, виданих Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Товариство має безстроковi лiцензiї на здiйснення 13 видiв страхової дiяльностi. 

Мiсцезнаходження Головного офiсу Товариства: проспект Перемоги, 127, м.Чернiгiв, 14013. Україна.

Станом на 31.12.2019 р. загальна чисельнiсть працiвникiв Товариства складає 15 чоловiк, у т.ч. на постiйнiй основi - 12 чоловiк, за сумiсництвом - 3 чоловiк 

Фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, що закiнчився 31.12.2019 р., була затверджена керiвництвом Товариства 27 лютого 2020 р.

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30 квiтня 2019 р. було затверджено нову редакцiю Статуту Товариства, яка передбачає одноосiбний виконавчий орган Товариства - Генерального директора. 28.10.2019 р. вiдбулась державна реєстрацiя вищезгаданої редакцiї Статуту, прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Правлiння, включаючи Голову Правлiння Товариства та обрання  Генеральним директором Матюшка С.М. (Протокол засiдання Наглядової ради Товариства вiд 28.10.2019р.).





2.	Умови дiяльностi в Українi 



Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. В 2019 р. полiтична i економiчна ситуацiя в 2019 р. в Українi стабiлiзувалась, проявом чого є зниження темпiв iнфляцiї до 4,1 % та змiцнення гривнi. Темпи зростання ВВП в 2019 р. становили 3,3 %, головним чином унаслiдок зростання внутрiшнього попиту  на товари та послуги. Пiсля тривалого виборчого перiоду в 2019 р. було сформовано новий Уряд України, який  продовжує кус на  реалiзацiю програми реформ та спiвпрацю з МВФ та iншими мiжнародними донорами. На тлi зниження темпiв iнфляцiї Нацiональний банк України в 2019 р. знизив облiкову ставку з 18,0 то 13,5 % рiчних. Базовим макроекономiчним прогнозом на 2010 р. є помiрне зростання ВВП та подальша макрофiнансова стабiлiзацiя. Водночас не виключається i негативний сценарiй. Значнi ризики пов'язанi iз зростаючими негативним сальдо зовнiшньої торгiвлi та нестабiльним попитом на мiжнародних ринках. Зниження цiн на експортну продукцiю зумовило скорочення темпiв зростання ВВП у четвертому кварталi 2019 р. до 2,2 %. У разi подальшого зниження цiн на товари українського експорту дестабiлiзацiя публiчних фiнансiв i знецiнення нацiональної валюти є високовiрогiдними. 

При складаннi цiєї фiнансової звiтностi керiвництвом враховувалися iснуючi ризики i загрози у зв'язку iз можливим впливом зазначених факторiв на фiнансовий стан Товариства. Керiвництво не може передбачити усi змiни умов ведення бiзнесу в Українi та їх  наслiдки для фiнансового стану Товариства у майбутньому. Керiвництво вважає, що здiйснює всi заходи, необхiднi для пiдтримки фiнансової стабiльностi та розвитку Товариства. Представлена фiнансова звiтнiсть вiдображає точку зору керiвництва на те, який вплив мають умови ведення бiзнесу в Українi на дiяльнiсть i фiнансове становище Товариства. Фактичний вплив майбутнiх умов господарювання може вiдрiзнятися вiд його оцiнок керiвництвом.





3.	Концептуальна основа фiнансової звiтностi



Пiдтвердження вiдповiдностi

Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), виданими Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО). 



Основа для облiкових оцiнок

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi iсторичної вартостi, за винятком фiнансових iнструментiв, оцiнюваних за справедливою або амортизованою вартiстю, змiни якої вiдображаються в складi прибутку чи збитку за перiод,  та оцiнки нерухомостi та транспорту, що вiдображається по переоцiненiй вартостi.



Функцiональна валюта та валюта подання

Функцiональною валютою та валютою подання фiнансової звiтностi Товариства є українська гривня. Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти, вважаються операцiями в iноземних валютах. 



Припущення про безперервнiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення про здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, це припущення передбачає реалiзацiю активiв i погашення зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi, та виходячи з припущення, що Товариство буде продовжувати свою дiяльнiсть у осяжному  майбутньому. Керiвництво не має намiрiв лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть та не вбачає пiдстав, якi б перешкоджали її продовженню.





4.	Основнi положення облiкової полiтики



Основнi принципи облiкової полiтики, що використовувались при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi, наведено далi. Цi принципи застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих у звiтностi, якщо не зазначено iнше.



Попереднi оцiнки та припущення

Складання фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ вимагає формування суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, вiдображених у звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Нижче наведено основнi припущення стосовно майбутнього та iншi основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, щодо яких iснує ризик, що вони стануть причиною коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року:

а) страховi резерви

При розрахунку страхових резервiв та тестуваннi їх на предмет адекватностi Товариство використовує вiдповiднi актуарнi припущення якi базуються на ретроспективному досвiдi Товариства вiдносно страхових випадкiв, а також суб'єктивних оцiнок спецiалiстiв щодо рiвня збитку вiд кожного страхового випадку, що наступив, якi передбачають можливiсть змiни фiнальних розрахункових показникiв. Керiвництво Товариства у своїх оцiнках виходить з найбiльш вiрогiдних варiантiв розвитку подiй. 

б) справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв у разi якщо не iснує активного ринку визначається на пiдставi методiв оцiнки. Товариство вважає, що оцiнка фiнансових iнструментiв, для яких вiдсутнi котирування ринкових цiн, є основним джерелом невизначеностi у зв'язку з тим, що: (i) вона дуже схильна до змiн вiд перiоду до перiоду, оскiльки вона вимагає вiд керiвництва приймати припущення щодо процентних ставок, волатильностi курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, оцiночних коригувань i характеру конкретних операцiй та (ii) вплив на оцiнку активiв вiдображених в звiтi про фiнансовий стан, а також на  звiт про фiнансовi результати (сукупний дохiд), може виявитися iстотним.

г) зменшення корисностi фiнансових активiв 

Товариство оцiнює зменшення корисностi власних фiнансових активiв, зокрема депозитiв в банках, грошей та їх еквiвалентiв, враховуючи ймовiрнiсть вiдшкодування їх вартостi на основi детального аналiзу фiнансового стану банкiв, кредитних рейтингiв та iншої доступної iнформацiї. Керiвництво вважає, що станом на 31 грудня 2019 р. не iснує ознак зменшення корисностi фiнансових активiв i балансова вартiсть строкових депозитiв, грошей та їх еквiвалентiв буде вiдшкодована. Вiдповiдно, керiвництвом не було створено додаткових резервiв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi фiнансових активiв.

д) резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi

Товариство аналiзує дебiторську заборгованiсть на предмет знецiнення, шляхом створення резерву, на регулярнiй основi. При визначеннi того, чи необхiдно вiдображати збиток вiд знецiнення у звiтi про прибуток або збиток та iнший сукупний дохiд, Товариство використовує професiйнi судження на предмет наявностi ознак,  якi свiдчать про зниження майбутнiх потокiв грошових коштiв. Такi ознаки можуть включати iнформацiю про погiршення платоспроможностi дебiторiв.

е) податок на прибуток

Фiнансовi результати дiяльностi Товариства є об'єктом оподаткування податком на прибуток. Пiд час визначення суми зобов'язань з податку на прибуток вимагається застосування iстотних оцiнок у зв'язку iз складнiстю українського податкового законодавства та неоднозначного його тлумачення органами податкової служби. Iснують окремi операцiї, стосовно яких зберiгається невизначенiсть щодо визначення остаточної суми зобов'язань. Товариство визнає можливостi нарахування додаткових зобов'язань з податку на прибуток. 



Операцiї в iноземнiй валютi

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну НБУ на дату проведення операцiї.

Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу.  Немонетарнi статi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, немонетарнi статi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.

	Товариство використовувало обмiннi курси на дату балансу:

								31.12.2018					31.12.2019

	Гривня/долар США			27,6883						23,6862



Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи Товариства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38. Придбанi нематерiальнi активи вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає в себе вартiсть придбання i витрати, пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї.

Об'єктами нематерiальних активiв є:

- авторськi права (в т.ч. на програмне забезпечення);

- лiцензiї;

- програмне забезпечення, яке є невiд'ємним i необхiдним для забезпечення роботи основних засобiв, враховується у складi цих об'єктiв.

Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх використання, але не бiльше 4 рокiв. Нарахування амортизацiї починається  з моменту, коли цей нематерiальний актив знаходиться у мiсцi та у станi, необхiдному для його використання.

Строк дiї отримання Товариством лiцензiй - безстроковий, тому строк корисного використання цих лiцензiй оцiнюється як невизначений. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї (безстроковi лiцензiї) - не амортизуються.

На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи iснують ознаки того, що кориснiсть активу може зменшитися. Упродовж 2019 р. Товариство не змiнювало методи та норми амортизацiї та не змiнювало термiн корисного використання нематерiальних активiв.  В 2019 р.  було здiйснено вiдновлення визнання дiючих лiцензiй у кiлькостi 13 штук, якi були помилково списанi у минулих перiодах за їх вартiстю, яка вiдповiдала справедливiй на момент отримання. Також було проведено тест на знецiнення, який пiдтвердив їх вiдновлювальну вартiсть. 



Основнi засоби

Основнi засоби Товариства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16. Основнi засоби оприбутковуються Товариством за первiсною вартiстю, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi, за винятком групи основних засобiв "Будинки, споруди", що оцiнюються за переоцiненою вартiстю.

Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта основних засобiв у придатному для використання станi (капiтальний та поточний ремонт), включаються до складу витрат звiтного перiоду i не впливають на його залишкову вартiсть.

Основнi засоби амортизуються за прямолiнiйним методом на щомiсячнiй основi. Строки корисного використання основних засобiв визначаються виходячи з очiкуваної користi активу, а саме:

Будiвлi	20 рокiв

Офiсне обладнання	4 роки

Транспортнi засоби	7 рокiв

 Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)	5 рокiв

Iншi основнi засоби	12 рокiв

В 2019 р. Товариство не здiйснювало змiни методу амортизацiї. На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи не перевищує балансова вартiсть основних засобiв їх вiдновлювальну вартiсть. У разi перевищення балансової вартостi основних засобiв над їх вiдновлювальною вартiстю Товариство зменшить балансову вартiсть основних засобiв до їх вiдновлювальної вартостi. Товариство здiйснює переоцiнку нерухомостi на пiдставi звiтiв з незалежної оцiнки нерухомого майна, складених професiйними оцiнювачами на щорiчнiй основi. Збiльшення вартостi основних засобiв, що виникає в результатi переоцiнки, вiдображається у складi власного капiталу у дооцiнках. Зменшення балансової вартостi основних засобiв в результатi переоцiнки, яке компенсує попереднi збiльшення балансової вартостi того самого активу, зменшує попередньо визнаний прирiст власного капiталу у дооцiнках. Усi iншi зменшення вiдносяться на рахунок прибуткiв за звiтний перiод.

Амортизацiя переоцiнених основних засобiв вiдображається у складi прибуткiв або збиткiв за рiк. Прибутки або збитки у разi вибуття основних засобiв визнаються у складi прибуткiв або збиткiв за рiк. Амортизацiя основних засобiв припиняється на одну з двох дат, яка  вiдбудеться ранiше: на дату, з якої актив класифiкується як утримуваний для продажу згiдно МСФЗ 5 "Накопиченi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть", або на дату, з якої припиняється визнання його активом.



Запаси

Запаси товарно-матерiальних цiнностей визнаються, оцiнюються i облiковуються згiдно з МСБО 2 "Запаси". Облiк запасiв здiйснюється в кiлькiсному та вартiсному вимiрах за найменуваннями запасiв та в розрiзi матерiально вiдповiдальних осiб. Оцiнка запасiв при їх вибуттi здiйснюється за методом собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Товариство не має запасiв, якi знаходяться в заставi, на вiдповiдальному зберiганнi або для продажу.



Фiнансовi iнструменти

З 1 сiчня 2018 р. Товариство застосовує МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". У зв'язку з тим, що Товариство прийняло рiшення скористатися перехiдними положеннями вiдповiдно до п. 7.2.15 i п. 7.2.26 МСФЗ 9, порiвняльнi данi не коригувались. В облiкову полiтику були внесенi змiни для приведення її у вiдповiднiсть до МСФЗ 9, який замiнює положення МСФЗ 39, що вiдносяться до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, знецiнення фiнансових активiв i облiку хеджування. Крiм цього, МСФЗ 9 вносить суттєвi змiни в iншi стандарти, якi стосуються фiнансових iнструментiв, наприклад, в МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти": розкриття iнформацiї".

До фiнансових iнструментiв вiдносяться iнвестицiї в борговi та iншi цiннi папери, торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть, грошовi та прирiвнянi до них кошти, позики, а також торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть. Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв, визнаються на дату укладання угоди, або на дату, коли Товариство приймає на себе зобов'язання купити або продати актив, згiдно з умовами договорiв.

Фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати, понесенi на здiйснення операцiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при початковому визнаннi є цiна угоди. Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути iншi поточнi угоди з тим самим фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або методики оцiнки, якi у якостi базових даних використовують лише данi з вiдкритих ринкiв.

Товариство класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному визнаннi. Фiнансовi активи спочатку визнаються за iсторичною (первiсною) вартiстю. Справедлива вартiсть фiнансового iнструменту коригується на витрати на проведення операцiї, якi в подальшому вiдображаються у складi фiнансових результатiв. Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї.

В момент початкового визнання фiнансових iнструментiв, Товариство здiйснює їх класифiкацiю та визначає модель подальшої оцiнки. Борговi фiнансовi активи Товариство класифiкує, виходячи з бiзнес-моделi, яку використовує для управлiння цими активами, та характеристик грошових потокiв, передбачених договором, що оцiнює фiнансовий iнструмент.	

Класифiкацiя фiнансових активiв здiйснюється за такими категорiями:

- фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою вартiстю;

- фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у сукупному доходi;

- фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку;

Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою вартiстю тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає обом нижченаведеним умовам i не класифiкований як оцiнений за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку:

а) вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв, i

б) його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв, якi являють собою виплату виключно основної суми i процентiв (критерiй SPPI) на не погашену частину основної суми.

Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки в iншому сукупному доходi тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає обом нижченаведеним умовам i не класифiкований як оцiнюваний за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку:

а) вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом отримання передбачених договором грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв, i його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв, якi являють собою виплату виключно основної суми i процентiв (критерiй SPPI) на непогашену частину основної суми.

б) Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй, iнших подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.



Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть облiковується за фактичною первiсною вартiстю за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. 

Дебiторська заборгованiсть вiд страхової дiяльностi складається зi страхових премiй до отримання вiд страхувальникiв, перестрахувальникiв та страхових посередникiв, суми вимог за ризиками, що переданi в перестрахування на звiтну дату за вирахуванням резервiв вiд знецiнення, i є дебiторською заборгованiстю, що не призначена для перепродажу, облiковується за справедливою вартiстю (фактичною первiсною вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi). Змiни справедливої вартостi дебiторської заборгованостi визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду.

Дебiторська заборгованiсть вiд страхових агентiв та посередникiв визнається за сумами страхових премiй, отриманих ними та наданої звiтностi щодо цих премiй, але не переданих Товариству до закiнчення звiтного перiоду.



Знецiнення боргових фiнансових активiв

Товариство оцiнює очiкуванi кредитнi збитки за борговими фiнансовими iнструментами, оцiнюваними за амортизованою вартiстю, з урахуванням доступною iсторичної та прогнозної iнформацiї. Товариство визначає ймовiрнiсть дефолту пiсля первiсного визнання активу. При цьому воно враховує наявну обгрунтовану i пiдтверджену прогнозну iнформацiю. Дефолт за фiнансовим активом має мiсце у випадках, коли контрагент не здiйснює платежi за договором протягом 365 днiв пiсля настання термiну його погашення. Для активiв з термiном iснування понад 180 днiв Товариство враховує, чи мало мiсце значне збiльшення кредитного ризику на кожну звiтну дату, порiвнюючи ризик дефолту по активу на звiтну дату з ризиком дефолту по активу на дату первiсного визнання. Значне збiльшення кредитного ризику вiдбувається, коли контрагент не здiйснює платежi за договором протягом 30 днiв пiсля настання термiну, а також на пiдставi таких чинникiв, як змiна зовнiшнiх кредитних рейтингiв i поява у Товариства iнформацiї щодо iнших негативних факторiв, якi впливають на можливiсть здiйснення платежу. Фiнансовi активи списуються, коли вiдсутнi обгрунтованi очiкування щодо вiдшкодування за активами. Активи, реалiзацiя яких неможлива, i щодо яких завершенi всi необхiднi процедури з метою повного або часткового вiдшкодування i визначена остаточна сума збитку, списуються за рахунок сформованого резерву пiд знецiнення. Подальше вiдновлення ранiше списаних сум вiдноситься на рахунок збиткiв вiд знецiнення у складi прибуткiв або збиткiв.



Грошовi кошти та їх еквiваленти

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти на поточних рахунках у банках, iнших рахунках в банках (депозитнi), грошовi кошти в касi Товариства, грошовi кошти в "дорозi", якi вiльно конвертуються у певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни їх вартостi.

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду. Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних свiдчень щодо зменшення корисностi грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Якщо таке свiдчення є, Товариство визнає суму збитку вiд зменшення корисностi.



Фiнансовi зобов'язання

Товариство вiдображає фiнансовi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан в момент виникнення вiдповiдних контрактних зобов'язань. Фiнансовi зобов'язання спочатку враховуються по собiвартостi на дату здiйснення угоди, що дорiвнює справедливої вартостi отриманого вiдшкодування, плюс витрати, безпосередньо пов'язанi з угодою. Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов'язання визнаються спочатку за справедливою вартiстю, i надалi враховується за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективного вiдсотка. Амортизована собiвартiсть фiнансового зобов'язання - це вартiсть зобов'язання, визначена при первiсному визнаннi, за винятком виплат основної суми боргу, плюс або мiнус нарахована амортизацiя по рiзницi мiж первiсною вартiстю i вартiстю на момент погашення зобов'язання. 

Зобов'язання, контрактний термiн погашення яких на дату визнання та/або на дату складання звiтностi становить менше 12 календарних мiсяцiв, визначаються як поточнi. Поточнi зобов'язання вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. Товариство списує фiнансовi зобов'язання з облiку тiльки у випадку виконання, скасування або закiнчення термiну зобов'язань.



Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть, що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити його суму. Товариство створює забезпечення витрат на оплату щорiчних (основних та додаткових) вiдпусток. Розмiр забезпечення на оплату вiдпусток пiдлягає iнвентаризацiї на кiнець року. Розмiр вiдрахувань до забезпечення вiдпусток, включаючи вiдрахування на соцiальне страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кiлькостi днiв фактичного невикористаної працiвниками вiдпустки та їхнього середньоденного заробiтку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть враховуватися iншi об'єктивнi фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разi необхiдностi робиться коригуюча проводка в бухгалтерському облiку згiдно даних iнвентаризацiї забезпечення вiдпусток. 



Оренда

Первiсна оцiнка активу в формi права користування.

Товариство на дату початку оренди оцiнює i визнає на балансi актив у формi права користування за первiсною вартiстю, що включає:

величину первiсної оцiнки зобов'язання з оренди;

оренднi платежi на дату початку оренди або до такої дати за вирахуванням отриманих стимулюючих платежiв з оренди;

будь-якi початковi прямi витрати, понесенi орендарем, включаючи мотивацiйнi виплати при укладаннi договорiв оренди з фiзичними особами;

оцiнку витрат, якi будуть понесенi при демонтажi i перемiщеннi базового активу, вiдновленнi дiлянки, на якому вiн розташовується, або вiдновлення базового активу до стану, яке вимагається згiдно з умовами оренди, за винятком випадкiв, коли такi витрати понесенi для виробництва запасiв. Товариство такi витрати визнає у складi первiсної вартостi активу в формi права користування в момент виникнення у неї зобов'язання щодо таких витрат.

Первiсна оцiнка зобов'язань.

На дату початку оренди Товариство оцiнює зобов'язання з оренди з поступовим зниженням вартостi орендних платежiв, якi ще не здiйсненi на цю дату. Оренднi платежi дисконтуються з використанням процентної ставки, закладеної в договорi оренди, якщо така ставка може бути легко визначена. Якщо таку ставку визначити неможливо, Товариство використовує середню вiдсоткову ставку за кредитами банкiв за звiтний рiк. За вiдсутностi кредитiв береться ставка, за якою Товариство могло отримати кредит у звiтному чи попередньому календарному роцi за результатами переговорiв. Якщо кредити не отримувались i не планувались до отримання, то береться середня за повний попереднiй мiсяць процентна ставка за довгостроковими кредитами в нацiональнiй валютi для суб'єктiв господарювання, опублiкована на офiцiйному сайтi НБУ https://bank.gov.ua/.

на дату початку оренди оренднi платежi, якi включаються в оцiнку зобов'язань з оренди, складаються з:

фiксованих платежiв за вирахуванням будь-яких стимулюючих платежiв з оренди до отримання;

змiнних орендних платежiв, якi залежать вiд iндексу або ставки, початково оцiненi з використанням iндексу або ставки на дату початку оренди;

суми гарантованої лiквiдацiйної вартостi.

Подальша оцiнка активу в формi права користування.

Пiсля дати початку оренди Товариство оцiнює актив у формi права користування iз застосуванням моделi облiку за первiсною вартiстю.

Для застосування моделi облiку за первiсною вартiстю Товариство оцiнює актив у формi права користування за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення з коригуванням на переоцiнку зобов'язання по орендi в результатi перегляду (iндексацiї) орендної плати.

При амортизацiї активу в формi права користування, Товариство керується МСБО 16 "Основнi засоби".

Товариство амортизує актив у формi права користування починаючи вiд початку мiсяця, що наступає пiсля укладання договору оренди до бiльш ранньої з наступних дат: кiнець мiсяця закiнчення термiну корисного використання базового активу, що передано в оренду, кiнець мiсяця, в якому припиняється визнання активу в формi права користування, або мiсяця закiнчення строку оренди.

Подальша оцiнка зобов'язань.

Товариство пiсля дати початку оренди оцiнює розрахунки по орендi наступним чином:

збiльшуючи балансову вартiсть для вiдображення вiдсоткiв по зобов'язанням з оренди;

зменшуючи балансову вартiсть для вiдображення здiйснених орендних платежiв;

переоцiнюючи балансову вартiсть для вiдображення переоцiнки або модифiкацiї договорiв оренди, або для вiдображення переглянутих в договiрному порядку фiксованих орендних платежiв.

Вiдсотки за зобов'язаннями з оренди в кожному перiодi протягом термiну оренди визнаються в сумi, яка розраховується з незмiнної перiодичної процентної ставки на залишок зобов'язання з оренди через використання субрахунку для вiдображення поточної частини орендних зобов'язань.

Пiсля дати початку оренди Товариство визнає в фiнансових витратах (за винятком випадкiв, коли витрати включаються до балансової вартостi iншого активу з використанням iнших чинних стандартiв) вiдсотки по зобов'язанням з оренди, а змiннi оренднi платежi, не включенi в оцiнку зобов'язання з оренди - у собiвартостi, адмiнiстративних чи збутових витратах залежно вiд цiльового використання активiв аналогiчно до витрат з амортизацiї активiв з права користування. Витрати по змiнним платежам визнаються в перiодi, в якому настає подiя або умова, що призводить до здiйснення таких платежiв.

Черговi виплати з орендної плати (у тому числi з вiдображенням податкового кредиту з податку на додану вартiсть в оподатковуваних операцiях) вiдображаються через окремий субрахунок поточних розрахункiв за довгостроковими зобов'язаннями.

Переоцiнка зобов'язань.

Товариство пiсля дати початку оренди переоцiнює зобов'язання з оренди лише якщо вiдбулася модифiкацiя договору оренди, у тому числi:

- змiна розмiру орендних платежiв;

- змiна строку дiї договору оренди;

- змiна предмету оренди;

- змiна порядку розрахункiв за договором оренди (строки або черговiсть виплат);

- змiна планiв Товариства щодо строкiв використання базового активу за погодженням з Орендодавцем;

- у iнших випадках, передбачених МСФЗ 16, законом чи договором, коли змiнюється балансова оцiнка (приведена вартiсть) орендних платежiв за договором.

З 01 сiчня 2019 р. Товариство застосовує МСФЗ 16 "Оренда". Станом на 31.12.2019 р. Товариством вiдображено в Звiтi про фiнансовий стан актив з права користування в сумi 671 тис. грн., та орендне зобов'язання на таку ж суму. Орендне зобов'язання вiдображено у складi довгострокових зобов'язань в сумi 385 тис. грн. та поточної заборгованостi за довгостроковими зобов'язаннями в сумi 286 тис. грн. Актив з права користування та орендне зобов'язання розраховано виходячи з термiну оренди до 31.12.2021 р. iз застосуванням ставки дисконтування 19,7% рiчних.



Податок на прибуток

Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рiк. Податок на прибуток вiдображається у складi прибутку або збитку в повному обсязi, за винятком сум, що вiдносяться до операцiй, що вiдображаються в iншому сукупному прибутку, або до операцiй з власниками, що вiдображаються безпосередньо на рахунках власних коштiв, якi, вiдповiдно, вiдображаються в iншому сукупному прибутку або безпосередньо у складi власних коштiв.

Поточний податок на прибуток розраховується, виходячи з передбачуваного розмiру оподаткованого прибутку за звiтний перiод з урахуванням ставок з податку на прибуток, якi дiяли станом на звiтну дату, а також суми зобов'язань, що виникли в результатi уточнення сум податку на прибуток за попереднi звiтнi перiоди.



Договори страхування 

Договiр, згiдно з яким Товариство приймає значний страховий ризик iншої сторони (власника страхового полiса), погодившись надати компенсацiю збиткiв власниковi страхового полiса або iншому вигодонабувачу, якщо визначена непевна майбутня подiя (страховий випадок) негативно вплине (нанесе збиток) на власника страхового полiса або iншого вигодонабувача, вiдноситься до категорiї договорiв страхування. Страховим ризиком уважається ризик, вiдмiнний вiд фiнансового ризику. Фiнансовий ризик - це ризик можливої майбутньої змiни однiєї або кiлькох визначених ставок вiдсотка, цiни на фiнансовi iнструменти, цiни на споживчi товари, валютного курсу, iндексу цiн чи ставок, показника кредитного рейтингу чи iндексу кредитоспроможностi або iншої змiнної величини, за умови, що у випадку нефiнансової змiнної величини ця змiнна не є характерною для сторони контракту. По договорам страхування може також передаватися певний фiнансовий ризик. Страховий ризик є iстотним винятково за умови, що при настаннi подiї, передбаченої договором страхування, виникає обов'язок  Товариства зробити значнi страховi виплати. Пiсля того, як договiр визнаний договором страхування, вiн залишається таким до моменту виконання всiх зобов'язань або здiйснення всiх прав по ньому, або закiнчення строку його дiї. Договори, вiдповiдно до умов яких страховий ризик, переданий Товариству вiд страхувальника, не є iстотним, належать до категорiї фiнансових iнструментiв



Перестрахування

В ходi здiйснення звичайної дiяльностi Товариство перестраховує ризики у страхових компанiях, якi є платоспроможними та вiдповiдають рейтингам фiнансової надiйностi (стiйкостi). Перестрахування забезпечує диверсифiкацiю бiзнесу, дає змогу здiйснювати контроль над потенцiйними збитками, що виникають в результатi страхових ризикiв. Всi договори, за якими страхова сума за окремим об'єктом договору страхування перевищувала 10% суми сплаченого статутного капiталу i сформованих страхових резервiв, Товариством у звiтному перiодi перестрахованi.

Переданi у перестрахування премiї й отриманi компенсацiйнi виплати вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати та у Балансi до вiдрахування комiсiйної винагороди. Активи перестрахування включають суми до вiдшкодування вiд перестраховикiв по переданим страховим зобов'язанням. Суми до вiдшкодування вiд перестраховикiв розраховуються на пiдставi врегульованих збиткiв по перестрахованим договорам. Премiї по договорам, прийнятим у перестрахування, вiдображаються у складi доходiв по страхуванню вiдповiдно до класифiкацiї договорiв страхування. Суми, що вiдшкодовуються по договорах перестрахування, оцiнюються на наявнiсть ознак знецiнення на кожну звiтну дату. Подiбнi активи знецiнюються в результатi подiї, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активiв, що й свiдчить про те, що Товариство може не одержати всю належну їй суму, за умови, що зазначена подiя має вплив на розмiр вiдшкодування, яке Товариство повинно одержати вiд перестраховика, i його можна оцiнити з достатнiм ступенем надiйностi.



Страховi резерви 

Страховi резерви включають резерв незароблених премiй, резерви збиткiв та iншi резерви, якi формуються та облiковуються за методикою, передбаченою Розпорядженням вiд 17 грудня 2004 року №3104 Про затвердження Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя (надалi Правила). 

Резерв незароблених премiй - це частина премiй за договорами страхування, термiн дiї яких не минув на звiтну дату. Розрахунок резерву незароблених премiй здiйснюється за кожним видом страхування окремо, i загальна величина резерву незароблених премiй дорiвнює сумi резервiв незароблених премiй, розрахованих окремо за кожним видом страхування. Резерви незароблених премiй розраховуються за методом 1/365.

Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв - це оцiнка обсягу зобов'язань Товариства для здiйснення виплат страхових сум за вiдомими вимогами страхувальникiв, включаючи витрати на врегулювання збиткiв, якi не оплаченi або оплаченi не в повному обсязi на звiтну дату та якi виникли у зв'язку iз страховими випадками, що вiдбулися у звiтному або попереднiх перiодах, та про факт настання яких Товариству повiдомлено. Величина цього резерву визначається Товариством за кожною неврегульованою претензiєю.

Резерв збиткiв, якi виникли але не заявленi -  це оцiнка зобов'язань Товариства  iз здiйснення страхових виплат включаючи витрати на врегулювання збиткiв, якi виникли у зв'язку iз страховими випадками у звiтному та попереднiх перiодах, про факти настання яких Товариству не було заявлено на звiтну дату. Розрахунок резерву здiйснюється iз застосуванням математично-статистичних методiв за кожним видом страхування окремо.

Вiдповiдно до вимог МСФЗ 4 "Страховi контракти" кожну звiтну дату виконується тест на адекватнiсть зобов'язань (LAT) за договорами страхування, дiйсними на звiтну дату, який встановлює достатнiсть зарезервованих коштiв для здiйснення майбутнiх виплат та iнших витрат по страхових зобов'язаннях страховика на звiтну дату. Виконання тесту на адекватнiсть страхових зобов'язань передбачає моделювання вхiдних та вихiдних грошових потокiв за договорами страхування, дiйсними на звiтну дату. Для оцiнки адекватностi страхових зобов'язань на 31.12.2019 року Товариство залучило ТОВ "Iнститут Аналiзу Ризикiв" (код ЄДРПОУ 37118668). Для оцiнки адекватностi резервiв незароблених премiй застосовано загальноприйнятi актуарнi методи, методи математичного моделювання комбiнованої збитковостi.

Якщо за результатами тесту на адекватнiсть зобов'язань розрахована величина майбутнiх грошових потокiв вища за суму нарахованих страхових резервiв, то страховi резерви мають бути збiльшеними на вiдповiдну величину. При визначеннi суми резервiв та проведеннi тесту адекватностi зобов'язань Товариство враховує попереднiй досвiд i минулi виплати на покриття збиткiв, iснуючi суми невиплачених вiдшкодувань i види страхового покриття. Крiм того, судовi рiшення, економiчнi умови можуть впливати на суму остаточних витрат, а отже, i на оцiнку резервiв Товариства. Протягом перiоду мiж датою настання страхової подiї, датою повiдомлення про настання страхової подiї та датою остаточної виплати вiдшкодування можуть вiдбуватися змiни обставин, якi можуть призвести до змiни суми створених резервiв. Вiдповiдно, Товариство регулярно переглядає та переоцiнює суми вiдшкодувань i резервiв. Суми, якi остаточно виплачуються на покриття збиткiв (у тому числi тих, що виникли, але не заявленi) та витрат на врегулювання збиткiв, можуть вiдрiзнятися вiд сум первiсно створених резервiв.



Визнання доходiв

Дохiд - це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в ходi звичайної дiяльностi Товариства, коли власний капiтал зростає в результатi цього надходження, а не в результатi внескiв учасникiв капiталу.  Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена.

Страховi премiї

Страховi премiї, включають премiї за договорами страхування, укладеними протягом року, i облiковуються як нарахованi в поточному звiтному перiодi незалежно вiд того, чи вiдносяться вони повнiстю або частково до майбутнiх перiодiв. Премiї облiковуються до вiдрахування комiсiй, що сплачуються посередникам. Зароблена частина отриманих премiй визнається доходом. Дохiд вiд премiй нараховується з моменту прийняття ризику протягом перiоду вiдповiдальностi за вирахуванням резерву незароблених премiй протягом термiну дiї договору страхування. Страховi премiї за договорами, переданими у перестрахування, визнаються витратами вiдповiдно до характеру наданого перестрахування протягом перiоду вiдповiдальностi.



Визнання витрат 

Витрати визнаються, якщо виникає зменшення в майбутнiх економiчних вигодах, пов'язаних iз зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання, якi можуть бути достовiрно оцiненi. Витрати визнаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) негайно, якщо витрати не створюють великi майбутнi економiчнi вигоди, або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати вимогам визнання як актив в звiтi про фiнансовий стан. 

Страховi виплати

Страховi виплати вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати у перiодi, в якому вони нарахованi (затверджений страховий акт).

Страховi виплати включають страховi виплати власникам страхових полiсiв. Суми, що пiдлягають вiдшкодуванню за регресами та реалiзацiєю пошкодженого майна, що вiдiйшло до страховика, вiднiмаються вiд валової суми страхових виплат. Валова сума страхових виплат визнається у тому перiодi, в якому вони виникають, на основi розрахункових зобов'язань з компенсацiї, що пiдлягає виплатi власнику страхового полiса або третiй особi. Якщо сума страхової виплати визначена i пiдлягає сплатi, валова сума страхових виплат облiковується у складi витрат разом iз вiдповiдною сумою кредиторської заборгованостi перед власниками страхових полiсiв з одночасним зменшенням резерву збиткiв за цими виплатами. Страховi виплати й витрати на врегулювання збиткiв вiдображаються в складi прибутку чи збитку на пiдставi оцiнки зобов'язання перед застрахованою особою або третiми особами, на яких поширюються дiї страховика.



Рух грошових коштiв 

Рух грошових коштiв вiдображено за операцiйною, iнвестицiйною та фiнансовою дiяльнiстю. Товариство вiдображає рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi використовуючи прямий метод.



Стандарти, iнтерпретацiї та поправки, якi були прийнятi, але не набули чинностi для фiнансових звiтiв, складених станом на 31 грудня 2019 р. та за перiод, що закiнчився цiєю датою



Новi стандарти, що набули чинностi з 01 сiчня 2019 р.

МСФЗ 16 "Оренда"

У 2019 р. Товариство вперше застосувало МСФЗ 16 "Оренда". МСФЗ 16 був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСБО 17 "Оренда", Роз'яснення КТМФЗ 4 "Визначення наявностi в угодi ознак оренди", Роз'яснення ПКР 15 "Операцiйна оренда - стимули" i Роз'яснення ПКР 27 "Визначення сутностi операцiй, якi мають юридичну форму оренди".

МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСБО 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю i короткострокової оренди (тобто оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар визнає зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто зобов'язання по орендi), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом термiну оренди (тобто актив у формi права користування). Орендарi зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу в формi права користування. Орендарi також повиннi переоцiнювати зобов'язання по орендi при настаннi певної подiї (наприклад, змiна термiнiв оренди, змiна майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар враховує суми переоцiнки зобов'язання по орендi в якостi коригування активу в формi права користування. Товариство використовує звiльнення, запропонованi в стандартi щодо договорiв оренди, термiн яких закiнчується протягом 12 мiсяцiв з дати першого застосування, а також щодо договорiв оренди базових активiв з низькою вартiстю. Принципи облiкової полiтики застосовувалися послiдовно до всiх перiодiв, поданих у цiй фiнансовiй звiтностi.



Змiни до стандартiв, що були випущенi ранiше та набули чинностi з 01 сiчня 2019 року i пiзнiше

Поправки до МСФЗ  9 "Фiнансовi iнструменти"

Вiдповiдно до МСФЗ 9 борговий iнструмент може бути оцiнений за амортизованою вартiстю або за справедливою вартiстю iз визнанням через iнший сукупний дохiд, за умови, що договiрнi грошовi потоки є "виключно виплатами основної суми та вiдсотками за непогашеною основною сумою" (критерiй SPPI) та iнструмент утримується в рамках вiдповiдної бiзнес моделi для цiєї класифiкацiї. Поправки до МСФЗ 9 роз'яснюють, що фiнансовий актив пiдпадає пiд критерiй SPPI незалежно вiд подiї або обставин, що призводить до дострокового розiрвання договору, i незалежно вiд того, яка сторона платить або отримує прийнятну компенсацiю за дострокове припинення дiї контракту. Рада з МСБО також уточнила, що прибуток або збиток, що виникає внаслiдок модифiкацiї фiнансового зобов'язання, яке не призводить до припинення визнання, розрахований шляхом дисконтування змiн у договiрних грошових потоках за первiсною ефективною процентною ставкою, негайно визнається у звiтi про прибутки та збитки. Змiни застосовуються до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Поправки повиннi застосовуватися ретроспективно. 

Поправки до МСФЗ 10 i МСБО  28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" 

Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ 10 i МСБО  28 в частинi облiку втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованiй органiзацiї або спiльному пiдприємству або вноситься до них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що є бiзнесом згiдно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, визнаються в повному об'ємi. Проте прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що не є бiзнесом, визнаються тiльки в межах часток участi, наявних в iнших, нiж органiзацiя, iнвесторiв в асоцiйованiй органiзацiї або спiльному пiдприємствi. Рада з МСФЗ перенесла дату набуття чинностi цих поправок на невизначений термiн, проте органiзацiя, що застосовує цi поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно.

Поправки до МСБО 28 "Довгостроковi iнвестицiї у асоцiйованi та спiльнi пiдприємства"

Змiни пояснюють, що суб'єкт господарювання застосовує МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" до довгострокових iнвестицiй у асоцiйованi або спiльнi пiдприємства, до яких не застосовується метод оцiнки участi у капiталi, що по сутi є частиною чистої iнвестицiї в асоцiйоване чи спiльне пiдприємство (довгостроковi iнвестицiї). Це пояснення є актуальним, оскiльки це означає, що модель очiкуваних втрат згiдно МСФЗ 9 застосовується до таких довгострокових iнвестицiй. Змiни не мають впливу на фiнансову звiтнiсть або облiкову полiтику Товариства.

Новi стандарти та iншi нововведення, що набудуть чинностi з 01 сiчня 2021 року .

МСФЗ (IFRS) 17 "Страховi контракти"

У травнi 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ  17 "Страховi контракти", який розглядає питання визнання i оцiнки, представлення i розкриття iнформацiї. Коли МСФЗ 17 набуде чинностi, вiн замiнить МСФЗ 4 "Страховi контракти", який був випущений в 2005 роцi. МСФЗ 17 застосовується до усiх видiв договорiв страхування (тобто страхування життя i страхування, вiдмiнне вiд страхування життя, пряме страхування i перестрахування) незалежно вiд виду органiзацiї, яка випускає їх, а також до певних гарантiй i фiнансових iнструментiв з умовами дискрецiйної участi. Є декiлька виключень зi сфери застосування. Основна мета МСФЗ 17 полягає в наданнi моделi облiку договорiв страхування, яка є ефективнiшою i послiдовною для страховикiв. На вiдмiну вiд вимог МСФЗ 4, якi в основному базуються на попереднiх мiсцевих облiкових полiтиках, МСФЗ 17 надає всебiчну модель облiку договорiв страхування, охоплюючи усi доречнi аспекти облiку. В основi МСФЗ 17 лежить загальна модель, доповнена наступним: 

- певнi модифiкацiї для договорiв страхування з прямою участю в iнвестицiйному доходi (метод змiнної винагороди). 

- спрощений пiдхiд (пiдхiд на основi розподiлу премiї) в основному для короткострокових договорiв 

МСФЗ 17 набуває чинностi вiдносно звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2021 р. або пiсля цiєї дати, при цьому вимагається представити порiвняльну iнформацiю. Допускається дострокове застосування за умови, що органiзацiя також застосовує МСФЗ 9 i МСФЗ 15 на дату першого застосування МСФЗ (IFRS) 17 або до неї. Товариство планує застосовувати МСФЗ 17 з 01 сiчня 2021 р. На даний час Товариство оцiнює вплив стандарту на свою фiнансову звiтнiсть.

Концептуальна основа фiнансової звiтностi

У новiй редакцiї оновлено структуру документа, визначення активiв i зобов'язань, а також додано новi положення з оцiнки та припинення визнання активiв i зобов'язань, подання i розкриття даних у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ. Згiдно нової редакцiї iнформацiя, представлена у фiнансовiй звiтностi, також повинна допомагати користувачам оцiнити ефективнiсть керiвництва Товариства в управлiннi економiчними ресурсами. Принцип обачностi трактується через пiдтримку нейтральнiсть представлених даних. Обачнiсть визначається як прояв обережностi при винесеннi суджень в умовах невизначеностi. Правдиве уявлення даних трактується як подання сутi операцiй, а не тiльки їх юридичної форми. Нова  редакцiя КОФЗ передбачає двi форми звiтностi: звiт про фiнансовий стан i звiт про фiнансовi результати. Iншi форми об'єднанi пiд назвою "iншi форми i розкриття", визначається, що данi фiнансової звiтностi представляються за певний перiод i мiстять порiвняльну iнформацiю, а також за певних обставин - прогнознi данi. 

У новiй редакцiї КОФЗ вводиться поняття "звiтуюче пiдприємство", пiд яким мається на увазi сторона економiчної дiяльностi, яка має чiтко визначенi межi та поняття зведеної звiтностi. 

Вираз "економiчний ресурс" замiсть термiну "ресурс" пiдкреслює, що Рада МСФЗ бiльше не  розглядає активи лише як фiзичнi об'єкти, а, скорiше, як набiр прав. Визначення активiв i зобов'язань не вiдносяться до "очiкуваних" надходжень або вiдтокiв. Замiсть цього визначення економiчного ресурсу вiдноситься до потенцiалу активу / зобов'язання виробляти / передавати економiчнi вигоди. Нова глава КОФЗ присвячена опису рiзних методiв оцiнки (iсторична i поточна вартiсть (справедлива вартiсть, вартiсть використання)), iнформацiї, яку вони надають. КОФЗ набуває чинностi з перiодiв, що починаються пiсля 1 сiчня 2020 року.





5.	Пояснення суттєвих статей фiнансової звiтностi



В цих Примiтках Товариство розкриває iнформацiю щодо суттєвих елементiв фiнансової звiтностi з метою надання споживачам iнформацiї про фiнансовий стан, фiнансовi результати i змiни щодо фiнансового становища для прийняття економiчних рiшень.



5.1.Нематерiальнi активи 

Рух нематерiальних активiв узагальнено наступним чином:

(тис грн)

	Програмне забезпечення	Лiцензiї	Разом

Первiсна вартiсть			

на 31.12.2017	541	-	541

Придбання (виготовлення)			

Вибуття			

на 31.12.2018р.	541	-	541

Придбання (виготовлення)		199	199

Вибуття			

На 31.12.2019 р.	541	199	740

Накопичена амортизацiя та знецiнення			

на 31.12.2017	541	-	541

Амортизацiя за перiод			

Вибуття			

на 31.12.2018р.	541	-	541

Амортизацiя за перiод			

Вибуття			

На 31.12.2019 р.	541		541

			

Чиста балансова вартiсть станом на			

31.12.2017	-	-	-

31.12.2018	-	-	-

31.12.2019	-	199	199



5.2. Основнi засоби

Рух основних засобiв Товариства узагальнено наступним чином:

(тис грн)

	Будинки, Споруди	Транспортнi засоби	Iншi основнi засоби	Разом

Первiсна або переоцiнена вартiсть				

на 31.12.2017	-	127	368	494

Придбання (виготовлення)			75	76

Вибуття			5	5

на 31.12.2018	-	127	438	565

Придбання (виготовлення)	671	-	120	791

Вибуття			0	

на 31.12.2019	671	127	558	1356

				

Накопичена амортизацiя та знецiнення				

на 31.12.2017	-	122	326	448

Амортизацiя за перiод			21	21

Вибуття				

на 31.12.2018	-	122	347	469

Амортизацiя за перiод			51	51

Вибуття			17	17

на 31.12.2019 	-	122	381	503

				

Чиста балансова вартiсть станом на				

31.12.2017	-	5	41	46

31.12.2018	-	5	91	96

31.12.2019	671	5	177	853



5.3. Iншi фiнансовi iнвестицiї 

Iншi фiнансовi iнвестицiї Товариства представленi акцiями ПрАТ "Ринковий комплекс "Нива"" балансовою вартiстю 1 095 тис. грн .Частка Товариства у статутному капiталi ПрАТ "Ринковий комплекс "Нива" становить 14,7973%. 



5.4. Грошовi кошти та їх еквiваленти

Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошей в касi, грошових коштiв на поточних рахунках, та короткострокових депозитiв зi строком вкладу до 3 мiсяцiв. Грошовi кошти  у перерахунку в нацiональну валюту представленi наступним чином:





(тис грн)

 	31.12.2018	31.12.2019

Кошти на поточних рахунках та у касi в нацiональнiй валютi 	996,5	76,9

Короткостроковi депозити в нацiональнiй валютi  	292	9335

Всього	1 289	9 412



Концентрацiя грошових коштiв в банкiвських установах:

(тис грн)

Назва банку 	Рейтинг	31.12.2018	31.12.2019

АТ "МЕГАБАНК"	UaAА	4279	3043

ПАТ "ПУМБ"	ua AА	1001	33

ПАТ Ощадбанк		195	0

ПАТ "ПОЛIКОМБАНК"	ua A-	1000	0

ПАТ "УКРЕКСIМБАНК"	АА- (ukr)	1292	3020

ПАТ "УКРГАЗБАНК"	АА+ 	5500	5102

ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"	uaAA	1901	5605

АТ "АБ "РАДАБАНК"	uaAA	0	1001

Всього		15168

17804


Грошовi кошти розмiщенi з врахуванням вимог щодо кредитного рейтингу банкiвської установи. Кредитний ризик визначений як низький. Враховуючи той факт, що строк розмiщення коштiв на депозитних рахунках є короткостроковий, а рейтинги банкiв мають високий рейтинг: очiкуваний кредитний збиток Товариством визнаний при оцiнцi цього фiнансового активу становить "0". Грошовi кошти на поточних та депозитних рахунках розмiщенi в банках, якi є надiйним.

Процентнi ставки за 2019 рiк за депозитами складають вiд 8 до 15 % рiчних в залежностi вiд  суми та валюти договорiв та строку розмiщення.



5.5. Поточнi фiнансовi iнвестицiї 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї Товариства представленi наступним чином:

(тис грн)

Активи 	31.12.2018	31.12.2019 

ОВДП 	1 981,04	3 101,8

Частка розмiрi 0,96% в капiталi ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ДОБРОБУТ-КАПIТАЛ" 	-	53,50  

Разом 	1 981,04	3 155,3



5.6. Дебiторська заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть  Товариства  представлена таким чином:

(тис грн)

Вид	31.12.2018	31.12.2019 

Дебiторська заборгованiсть  вiд страхової дiяльностi	1002	989

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв	66	19

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	31	7979

Розмiр дебiторської заборгованостi за наданi послуги страхування на 31.12.2019 р. становить 989 тис. грн. та складається iз заборгованостi страхувальникiв зi сплати чергових страхових платежiв. Дебiторська заборгованiсть за наданi послуги страхування є поточною, пов'язаною iз погодженими термiнами сплати чергових платежiв. Зазначена заборгованiсть є поточною, не простороченою, резерв сумнiвних боргiв не створювався.

Розмiр iншої поточної заборгованостi складає 9492 тис. грн., резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки склав 1513 тис. грн. При цьому чиста сума iншої поточної дебiторської заборгованостi складає 7979 тис. грн. 

Станом на 31.12.2019 р. до складу iншої поточної дебiторської заборгованостi загальною сумою 7979 тис. грн. вiднесено поточну заборгованiсть: перестраховикiв по страхових вiдшкодуваннях в сумi 3283 тис. грн., спiвробiтникiв за виданими позиками в сумi 157 тис. грн. та за реалiзованi корпоративнi права в сумi 4539 тис. грн.

Товариство проводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного ризику з використанням iндивiдуального пiдходу до контрагенту. Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки становить 1516 тис. грн. Такий розмiр застосовано як до активу, що має певний кредитний ризик. Товариство переглядає чи змiнився кредитний ризик за кожним фiнансовим активом окремо.



5.7. Запаси 

Запаси Товариства представленi малоцiнними швидкозношувальними предметами, канцелярським приладдям, матерiалами виробничого призначення, вартiсть яких станом на 31.12.2018 р. становила 38 тис.грн., а на 31.12.2019 р. 0 тис.грн. вiдповiдно.



5.8. Власний  капiтал

На 31 грудня 2019 р. статутний капiтал Товариства зареєстрований i повнiстю сплачений.  Статутний капiтал Товариства на 31.12.2019 р. становить 14278 тис. грн. i подiляється на 118 003 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,4067 грн. кожна. Емiсiйного доходу не було. Виплата дивiдендiв у 2019 р. не вiдбувалась. Станом на 31.12.2019 р. акцiонерами Товариства є резиденти України - фiзичнi та юридичнi особи

Акцiонер	Частка, %

ТОВ "НТ-Грандвiс"	68,333008

Федоров Дмитро Владиславович	5,345626

Бичков Тимофiй Тимофiйович	24,321415

Матюшко Микола Миколайович	1,999951

Всього	100,00

Резервний капiтал формується за рахунок нерозподiленого прибутку за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв та вiдповiдно до Статуту Товариства. Резервний капiтал Товариства створюється у розмiрi не менше 25% статутного капiталу i призначається для покриття витрат, пов'язаних з вiдшкодуванням збиткiв, та запланованих витрат.

Прибуток, що залишився у розпорядженнi Товариства пiсля сплати податкiв i обов'язкових платежiв, розподiляється на формування резервних та iнших фондiв, збiльшення капiталу та виплату дивiдендiв на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв.

Протягом 2019 року додаткового випуску акцiй Товариством не здiйснювалось, викупу та наступного продажу викуплених акцiй Товариством не проводилось.

Змiни капiталу в дооцiнках обумовлено: списанням суми дооцiнки по об'єктах, що вибули у 2019 року,  а саме 17143 тис. грн. за iнвестицiєю у корпоративнi права, якi облiковувались за методом участi в капiталi iнших пiдприємств. Змiни додаткового  капiталу пов'язанi iз залучення субординованого боргу в сумi 2500 тис.грн.



5.9.Страховi резерви 

Страховi резерви станом на 31 грудня 2019 р.  узагальнено таким чином:

(тис грн)

 	Загальна сума	Перестрахування	Чиста сума

 на 31 грудня 2019 р. 			

Резерв незароблених премiй (РНП)	3380	(933)	2447

Резерв заявлених, але невиплачених збиткiв (РЗНЗ)	620	0	620

Резерв збиткiв, якi винили, але не заявленi	143	0	143

			

 на 31 грудня 2018 р. 			

Резерв незароблених премiй (РНП)	2286	(390)	1896

Резерв заявлених, але невиплачених збиткiв (РЗНЗ)	127	0	127

Резерв збиткiв, якi винили, але не заявленi	340	0	340



Формування технiчних резервiв здiйснюється на пiдставi облiку договорiв i вимог страхувальникiв щодо виплат страхової суми або страхового вiдшкодування за видами страхування. У разi передання страхового ризику в перестрахування Товариство визначає частки перестраховикiв у вiдповiдних видах технiчних резервiв за видами страхування одночасно з розрахунком технiчних резервiв. Обчислення розмiру частки перестраховикiв у технiчних резервах здiйснюється вiдповiдно до методики формування технiчних резервiв.

У вiдповiдностi до стандарту МСФЗ 4 п. 15 та роздiлу 9 Методики формування страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя Товариство провело перевiрку адекватностi страхових зобов'язань станом на 31 грудня 2019 р. для резерву незароблених премiй та резерву збиткiв, включаючи резерв заявлених, але не виплачених збиткiв та резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi. Тест проводився до резерву заявлених, але невиплачених збиткiв, сформованого станом на звiтну дату, без урахування перестрахування. Тест показав достатнiсть резервiв для покриття майбутнiх грошових виплат.



5.10. Поточнi зобов'язання 

Страхова та iнша кредиторська заборгованiсть представлена наступним чином:

(тис грн)

 	31.12.2018	31.12.2019

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю		

Заборгованiсть перед перестраховиками 	328	548

Всього	328	548

Поточна кредиторська заборгованiсть		

за товари, роботи, послуги   	0	180

за розрахунками з бюджетом  	408	243

за розрахунками з соцiального страхування	32	37

за розрахунками з оплати працi 	124	143

Iнншi поточнi зобовязання 	0	40

Всього	564

643


 Поточнi забезпечення 

 	31.12.2018	31.12.2019

Забезпечення виплат вiдпусток	56	90



5.11. Чистий дохiд вiд реалiзацiї 

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї включає заробленi страховi премiї у звiтному перiодi за вирахуванням частки перестраховикiв.  Аналiз страхових премiй за рiк, що закiнчився на 31 грудня 2019 р. , представлений таким  чином:

(тис грн)

 	2019	2018

Страховi премiї	6701	4412

Страховi премiї, переданi у перестрахування	(1406)	(659)

Страховi премiї, чистi	5295	3753

Змiна резерву незароблених премiй	1092	457

Частка перестраховикiв у змiнi резерву незароблених премiй	542	130

Змiна резерву незароблених премiй, чиста	550	327

Чистi заробленi премiї	4745	3426



Нарахованi премiї за звiтний перiод можуть бути узагальненi таким чином:

(тис грн)

 	Нарахованi премiї	Страховi премiї, переданi у перестрахування	Страховi премiї, чистi

страхування вантажiв та багажу 	10,7	3,3	7,4

страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi	178		178

страхування наземного транспорту 	3480,2	1136	2344,2

медичне страхування	859,4		859,4

страхування вiд нещасних випадкiв	459,6		459,6

страхування майна	936,1	266	670,1

страхування вiд вогневих ризикiв	42,4	0,4	42

страхування вiдповiд. перевезення небезпечних небезпечних вантажiв 	4,9	-	4,9

страхування вiдповiдальностi перед 3-ми особами	89,5	-	89,5

страхування предмета iпотеки	4,3	-	4,3

добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв НТЗ	607,3	-	607,3

обов'язкове страхування цив.вiдповiд. власникiв зброї	12,5	-	12,5

страхування фiнансових ризикiв	16,5	-	16,5

Всього	6701	(1406)	5295



5.12. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї включає витрати, пов'язанi з врегулюванням страхових випадкiв, якi можуть бути узагальненi таким чином: 

(тис грн)

Елементи витрат	2019	2018

Заробiтна плата вiддiлу страхування	796	548

Iнформацiйно-консультацiйнi та iншi професiйнi послуги	742	40

Супутникова система безпеки	102	137

iнше	178	33

Всього	1818	758





5.13. Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 

(тис грн)

 	2019	2018

Страховi виплати	3710	3055

Частка перестраховика у страхових виплатах та отриманi регреси	2663	1004

Всього	1047	2051

Страховi вiдшкодування за 2018 р. становили 3055 тис.грн., за 2019 р. становили 3710 тис.грн. Виплата страхового вiдшкодування здiйснюється Товариством згiдно з умовами договорiв страхування або чинного законодавства на пiдставi заяви страхувальника (його правонаступника або третiх осiб, визначених умовами страхування) i розпорядження, яке складається Товариством. 



5.15. Iншi операцiйнi доходи 

Iншi операцiйнi доходи за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р. , представленi наступним чином:

(тис грн)

 	2019	2018

Дохiд вiд iнвестицiйної оренди	72	70

Дохiд вiд погашення ранiше списаної заборгованостi	29	

Вiдсоток за вiльний залишок на рахунку 	39	118

Комiсiйна винагорода		1390

Всього	140	1578



5.16. Адмiнiстративнi витрати 

Адмiнiстративнi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р., представленi наступним чином:

(тис грн)

	2019	2018

Виплати працiвникам 	1657	1087

Амортизацiя	22	12

Нарахування на виплати працiвникам	364	239

Витрати на вiдрядження	27	10

Витрати на обслуговування офiсу	147	135

Iнформацiйнi витрати	480	350

Витрати на обслуговування автотранспорту	47	26

Консультацiйнi та аудиторськi послуги 	45	22

Комунальнi послуги	36	23

Послуги банкiв  	41	32

Витрати на зв'язок 	19	18

Витрати на проведення оцiнки	18	38

Канцелярськi витрати	78	65

Супровiд програм.забезпечення	170	100

Всього	3151	2157







5.17. Витрати на збут 

Витрати на збут  за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р., представленi наступним чином:

(тис грн)

 	2019	2018

Винагорода брокерам та агентам	703	390

Iншi витрати	115	185

Всього	818	575



5.18. Iншi операцiйнi витрати 

Iншi операцiйнi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р. , представленi наступним чином:                                                                                                                                   (тис грн)

 	2019	2018

Резерв МКЗ                  	1525	1052

iншi	552	466

Всього	2077	1518



5.19. Iншi витрати

Iншi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, у сумi 223 тис грн  включали неоперацiйну курсову рiзницю та  списання заборгованостi. 



5.20. Податок на прибуток

Товариство сплачує податок на прибуток за ставкою 18% та податок на дохiд в розмiрi 3% за договорами прямого страхування, який є частиною податку на прибуток.

(тис грн)

 	2019	2018

Податок на прибуток		

Поточнi витрати з податку на прибуток 18% 	209	378

Поточнi витрати з податку на прибуток 3% 	199	147

Вiдстроченi витрати з податку на прибуток	-	-

Всього податок у складi витрат перiоду	209	378

Вiдстроченi податки не визнаються у зв'язку з тим, що Товариство визначає фiнансовий результат до оподаткування без застосовуються рiзниць.



6.	Операцiї з пов'язаними особами

З метою даної фiнансової звiтностi, сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливiсть контролювати або значно впливати на фiнансовi й операцiйнi рiшення iншої сторони, як визначено в МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони". При рiшеннi питання про те, чи є сторони пов'язаними, приймається в увагу змiст взаємин сторiн, а не тiльки їхня юридична форма. Для цiлей даних фiнансових звiтiв Товариства, акцiонери, якi володiють частками в статутному капiталi Товариства бiльшими нiж 20%, та вище керiвництво Товариства вважаються пов'язаними сторонами.

Iнформацiя про пов'язаних осiб власникiв Товариства станом на 31.12.2019 р.:











№ з/ п	Повне найменування юридичної особи або П.I.Б. фiзичної особи учасника (засновника, акцiонера)	Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акцiонером) *	Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акцiонером)	Символ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акцiонером) **	Мiсцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акцiонером)	Частка в статутному капiталi юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акцiонером), %

1.	Атрошенко Анатолiй Федорович	30148939	ТОВ "НТ-ГРАНДВIС"		14038, Чернiгiвська обл., мiсто Чернiгiв, Деснянський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 127	94,03% (46,7% - пряме, 47,33 -опосередковане через ТОВ "РАIЛ".)

2.	Атрошенко Анатолiй Федорович	32711283	ТОВ"РАIЛ"	i	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 32, П/П-С1	88,80%

3.	Атрошенко Анатолiй Федорович	32728799	ПрАТ "РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС "НИВА"	i	14030, Чернiгiвська обл., мiсто Чернiгiв, ВУЛИЦЯ 50 РОКIВ СРСР, будинок 5	Власник iстотної участi через ПрАТ "СК "Грандвiс"

4.	Бичков Тимофiй Тимофiйович	1689802073	ТОВ"ДЕСНА" - ФК - 2"	i	14038, Чернiгiвська обл., мiсто Чернiгiв, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 127	36,5%

5.	Бичков Тимофiй Тимофiйович	1689802073	ТОВ"КОМПЛЕКСНI БУДIВЕЛЬНI СИСТЕМИ"	i	14000, Чернiгiвська обл., мiсто Чернiгiв, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 32	50%

6.	Бичков Тимофiй Тимофiйович	1689802073	ТОВ"АВРЕЛIС"	i	14027, Чернiгiвська обл., мiсто Чернiгiв, ВУЛИЦЯ РОКОССОВСЬКОГО, будинок 10	50,05% (7,1% - пряме, 

42,95% - опосередковане через ТОВ "ТОВ "РОДЕКС")

7.	Бичков Тимофiй Тимофiйович	1689802073	ТОВ"РЕКСТОН"	i	01113, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРIВСЬКА, будинок 53-А	50%

8.	Бичков Тимофiй Тимофiйович	1689802073	ТОВ"ЕНЕРГОПОЛIС-IНВЕСТ	i	14000, Чернiгiвська обл., мiсто Чернiгiв, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 32	8,6%

9.	Бичков Тимофiй Тимофiйович	1689802073	ТОВ"РОДЕКС"	i	14027, Чернiгiвська обл., мiсто Чернiгiв, ВУЛИЦЯ РОКОССОВСЬКОГО, будинок 10	50%

10.	Бичков Тимофiй Тимофiйович	1689802073	ТОВТОРГОВА ТОВАРИСТВО "УКРАЛЬЯНС"	i	14000, Чернiгiвська обл., мiсто Чернiгiв, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 32	50%

11.	Бичков Тимофiй Тимофiйович	1689802073	ТОВ"СЕРВIС-ЦЕНТР	i	14000, Чернiгiвська обл., мiсто Чернiгiв, ВУЛИЦЯ РИНКОВА, будинок 1	36,14%

12.	Бичков Тимофiй Тимофiйович	1689802073	ТОВ"ТЕЛЕОРГАНIЗАЦIЯ "НIСА"	i	14000, Чернiгiвська обл., мiсто Чернiгiв, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 32	14,8%

13	Федоров Дмитро Владиславович	22821660	ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ ГРАНДВIС"	

        I (Ф)	14038, м. Чернiгiв, проспект Перемоги, будинок 127	

5,35%

14	Федоров Дмитро Владиславович	42082358	ТОВ"Компанiя з управлiння активами "ДОБРОБУТ-ФIНАНС"	

        i (Ф)	

14000, м. Чернiгiв, проспект Перемоги, будинок 127, офiс 207-208	

68,75%

15	Федоров Дмитро Владиславович	37972585	ТОВ"ТФ СЕРВIС"	



       i	14030, м. Чернiгiв, вулиця Всiхсвятська, будинок 5	

50%

16	Федоров Дмитро Владиславович	37972590	ТОВ"НФ СЕРВIС"	



       i	14030, м. Чернiгiв, вулиця Всiхсвятська, будинок 5	

50%

17	Федоров Дмитро Владиславович	39542982	ТОВ"ЕЙВI ЛОЙЄРС"	



       i	04080, м. Київ, вулиця Новокостянтинiвська, будинок 1В	

100%

18	Федоров Дмитро Владиславович	40480288	Громадська органiзацiя "АГЕНЦIЯ РОЗВИТКУ ЧЕРНIГОВА"	



       i	14032, м.Чернiгiв, вулицi Генерала Белова будинок 24 квартира 17	

Засновник     



19	Федоров Дмитро Владиславович	30586931	ТОВ"СОЮЗ"	       i	65104, Одеська обл., м.Одеса, вулиця Марiї Демченко, будинок 30	



  50%

20	Федоров Дмитро Владиславович	FN470749D

Австрiя	"ВТ ФОIЗОН ГМБХ"("VT FOISON GMBX")	       i	Австрiя, Вiдень, вулиця Гетрайдемаркт, будинок 14/34, 1010	



 50%

21.	Матюшко Сергiй Миколайович	2706302717	ТОВ"Компанiя з управлiння активами "ДОБРОБУТ-ФIНАНС"	       i	14000, м. Чернiгiв, проспект Перемоги, буд. 127, офiс 207-208	31,25

22.	Матюшко Сергiй Миколайович	2706302717	ТОВ"ЛЬОНТЕКСТИЛЬ"	      i	14020, м. Чернiгiв, вулиця Малиновського, буд. 34а	24,0

24.	Матюшко Сергiй Миколайович	2706302717	ТОВ"Фiнансова Компанiя "Добробут-Капiтал"	       i	14000, Чернiгiвська обл., мiсто Чернiгiв, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 127, офiс 210-211	9,62

25.	Матюшко Сергiй Миколайович

Матюшко Наталiя Iванiвна (дружина)	2706302717	АТ "Райффайзен банк "Аваль", базове вiддiлення, м. Чернiгiв 	  i	14000, м. Чернiгiв, проспект Перемоги, буд. 21	Начальник базового вiддiлення

* Юридична особа, що прямо або опосередковано контролюється вiдповiдною особою чи перебуває пiд спiльним контролем з такою особою.

** б - банк, ф - небанкiвська фiнансова установа, i - iнше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осiб у ньому становить не менш як 10%).

Упродовж 2019 р. Товариство здiйснювало наступнi операцiї з пов'язаними особами:

24.01.2019 р. Атрошенко Анатолiй Федорович придбав у Товариства корпоративнi права у формi частки 34,4% у статутному капiталi ТОВ "НТ-Грандвiс" вартiстю 6052 тис. грн. До настання строку погашення заборгованостi дебiтор помер. Управлiнський персонал Товариства має професiйне судження та впевненiсть, що заборгованiсть буде погашена у 2020 роцi, не ранiше нiж через вiсiм мiсяцiв, пiсля набуття прав власностi спадкоємцями. При проведеннi оцiнки активу на предмет зменшення корисностi, управлiнським персоналом було прийнято рiшення класифiкувати його як кредитно-знецiнений та утримувати надалi за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки у прибутках або збитках, у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 9. Товариством створено резерв пiд можливi кредитнi збитки в розмiрi 25% вiд первiсної вартостi боргу.

05.06.2019 р. Товариство, iнвестувало грошовi кошти у сумi 54 тис.грн. до статутного капiталу ТОВ  Фiнансова Компанiя "Добробут-Капiтал" i набуло право власностi на частку у капiталу у  розмiрi 0,96%. Вказаний фiнансовий актив утримується за бiзнес-моделлю, яка передбачає отримання прибутку вiд вказаної фiнансової iнвестицiї, яка первiсно визнається за собiвартiстю i згодом її балансова вартiсть збiльшується або зменшується для визнання частки iнвестора в прибутку або збитку об'єкта iнвестування пiсля дати придбання.

18.12.2019р. Товариством було залучено додатковий капiтал вiд ТОВ "Компанiя з управлiння активами "ДОБРОБУТ-ФIНАНС" у виглядi субординованого боргу в сумi 2500 тис.грн. за ставкою 15% рiчних строком на 5 рокiв з метою виконання нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу. Повернення субординованого боргу здiйснюється лише за умови, якщо це не приведе до недотримання вищевказаних нормативiв. 

До провiдного управлiнського персоналу вiдносяться: Генеральний директор Матюшко С. М., Перший заступник генерального директора Хоменко О.I., головний бухгалтер Вовк Н.О.. Заробiтна плата та премiї провiдному персоналу Товариства та iншому персоналу за перiод з 01.01.2019 по 31.12.2019 р. нарахована у сумi 514 тис. грн. i виплачена вчасно, згiдно штатному розкладу та внутрiшнiх наказiв про премiї. Надано безвiдсотковi поворотнi фiнансовi позики як спiвробiтникам Матюшко С.М., Вовк Н.О., заборгованiсть за якими в сумi 136 тис.грн. є поточною, пiдлягає поверненню у 2020 роцi. З пов'язаними особами в 2019 роцi укладалися договори добровiльного страхування  наземного транспорту в межах звичайного тарифу. 

Товариство не належить до промислово-фiнансових груп.





7.	Умовнi зобов'язання 



Оподаткування

Товариство здiйснює дiяльнiсть у податковiй юрисдикцiї Українi. Для української системи оподаткування характерним є наявнiсть численних податкiв та законодавство, яке часто змiнюється, може застосовуватися ретроспективно, мати рiзну iнтерпретацiю, а в деяких випадках є суперечливим. Нерiдко виникають протирiччя у тлумаченнi податкового законодавства мiж мiсцевою, обласною i державною податковими адмiнiстрацiями та мiж Нацiональним банком України i Мiнiстерством фiнансiв. Цi факти створюють значно серйознiшi податковi ризики в Українi, нiж тi, якi є типовими для країн з бiльш розвиненими системами оподаткування. Управлiнський персонал вважає, виходячи з його тлумачення податкового законодавства, офiцiйних роз'яснень i судових рiшень, що податковi зобов'язання були належним чином вiдображенi в облiку. Однак вiдповiднi органи можуть iнакше тлумачити зазначенi вище положення, i, якщо вони зможуть довести обгрунтованiсть своїх тлумачень, виконання їх рiшень може суттєво вплинути на цю фiнансову звiтнiсть. 



Судовi процеси 

У ходi звичайної дiяльностi Товариство  залучається до рiзних судових процесiв. У випадку, якщо Товариство  є стороною судового процесу та втрати за наслiдками такого процесу є ймовiрними, Товариство створює вiдповiднi резерви для покриття збиткiв. На думку керiвництва, на 31 грудня 2019 р. вiдсутнi справи або позови, що можуть призвести до суттєвого збитку.





8.	Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв



Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань Фонду, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.



Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю	Методики оцiнювання	Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)	Вихiднi данi

Грошовi кошти та їх еквiваленти	Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi	Ринковий	Офiцiйнi курси НБУ

Iнструменти капiталу	Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки.	Ринковий, витратний	Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовуються цiни закриття бiржового торгового дня

Дебiторська заборгованiсть	Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.

Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi вiдбувається за амортизованою вартiстю.

	Дохiдний

(дисконтування грошових потокiв)	Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки

Поточнi зобов'язання	Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за вартiстю погашення	Витратний	Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки



Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi

(тис. грн)

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю	1 рiвень

(тi, що мають котирування, та спостережуванi)	2 рiвень

(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi)	3 рiвень

(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними)	Усього

Дата оцiнки	31.12.18	31.12.19	31.12.18	31.12.19	31.12.18	31.12.19	31.12.18	31.12.19

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: iншi фiнансовi iнвестицiї	-	-	-	-	1095	1095	1095	1095

Довгострокова дебiторська заборгованiсть	-	-	-	-	2010	-	2010	-

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв	-	-	-	-	66	19	66	19

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	-	-	-	-	31	7979	31	7979

Грошi та їх еквiваленти	-	-	15183	17806	-	-	15183	17806





Перемiщення мiж 1-м, 2-м та 3-м рiвнями iєрархiї справедливої вартостi.

 Протягом перiоду звiтного року переведень мiж рiвнями iєрархiї не вiдбувалося. Змiна вартостi активiв за рiвнями iєрархiї вiдбувалась за рахунок набуття у власнiсть нових видiв активiв.

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю.

(тис грн)

	Балансова  вартiсть,	Справедлива вартiсть

	31.12.18	31.12.19	31.12.18	31.12.19

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: iншi фiнансовi iнвестицiї	1095	1095	1095	1095

Довгострокова дебiторська заборгованiсть	2010	-	2010	-

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв	66	19	66	19

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	31	7979	31	7979

Грошi та їх еквiваленти	15183	17806	15183	17806



Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансової звiтностi.





9.	Управлiння ризиками



Керiвництво визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

Управлiння ризиками має першочергове значення для ведення бiзнесу Товариства i є важливим елементом його дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники Товариства. Оперативний i юридичний контроль має на метi забезпечувати належне функцiонування внутрiшньої полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiї операцiйних i юридичних ризикiв. Дiяльнiсть Товариства пов'язана з рiзними фiнансовими ризиками: операцiйним ризиком, ринковим ризиком, кредитний ризиком i ризиком лiквiдностi.

Полiтика з управлiння ризиками орiєнтована на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постiйний монiторинг за рiвнем ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння ризиками.

Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.



Страховий ризик

Основною дiяльнiстю Товариства є страхова дiяльнiсть, що передбачає прийняття ризику втрат з боку iншої сторони чи органiзацiї, якi напряму несуть ризики втрат. Такi ризики стосуються втрати власностi, виникнення зобов'язань перед третiми особами, нещасних випадiв та iнших ситуацiй, якi можуть виникнути у разi настання страхового випадку. Основним ризиком є те, що частота виплат та тяжкiсть страхових збиткiв можуть виявитися бiльшими, нiж очiкувалося. Управлiння страховим ризиком здiйснюється завдяки поєднанню андерайтингових полiтик, принципiв цiноутворення, створення резервiв та перестрахування.

Товариство перестраховує частину ризикiв, застрахованих за договорами страхування, з метою забезпечення контролю за ризиком понесення збиткiв i захисту своїх власних фондiв. Товариство укладає договори для того щоб зменшити чистий ризик до меж власного утримання, визначеного окремо по кожному з договорiв перестрахування

Товариство встановлює премiї на рiвнi, що забезпечує перевищення суми отриманих премiй та отриманого iнвестицiйного доходу над загальною сумою збиткiв, витрат на врегулювання цих збиткiв та витрат на управлiння. Премiї за полiсами (цiноутворення) встановлюються iз застосуванням статистичного аналiзу на основi внутрiшнiх та зовнiшнiх iсторичних даних. Обгрунтованiсть цiноутворення тестується з використанням методологiї та основних показникiв дiяльностi по конкретних портфелях (наприклад, тестування прибутку).

Стратегiя Товариства щодо андеррайтингу спрямована на урiзноманiтнення страхових продуктiв таким чином, щоб портфель Товариства завжди включав кiлька класiв не пов'язаних мiж собою ризикiв, а кожний клас ризикiв, у свою чергу, розподiлявся по великiй кiлькостi полiсiв. Управлiнський персонал вважає, що такий пiдхiд дозволяє зменшити варiативнiсть ризикiв. Стратегiя андеррайтингу передбачає наявнiсть класiв та пiдкласiв страхових контрактiв, якi будуть пiдписанi, та визначає територiї, на яких Товариство видає страховi полiси. Стратегiя мiстить концепцiї та процедури страхування, опис ризикiв, властивих тим чи iншим продуктам, умови та строки, права та зобов'язання, вимоги щодо ведення документацiї, типовi угоди/страховi полiси, обгрунтування застосування тарифiв та опис факторiв, якi можуть впливати на застосування тарифу. Розрахунки тарифiв грунтуються на вiрогiдностi та можливих варiантах страхових випадкiв.



Кредитний ризик 

Товариство приймає на себе кредитний ризик, що являє собою ризик зменшення вартостi внаслiдок негативних змiн спроможностi позичальника погасити заборгованiсть. Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iнструментом не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що фiнансовий iнструмент має низький рiвень кредитного ризику станом на звiтну  ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть. Максимальний рiвень кредитного ризику вiдображається балансовою вартiстю фiнансових активiв та активiв, що виникають за договорами страхування, визнаних на звiтну дату.

До заходiв з мiнiмiзацiї впливу кредитного ризику Товариство:

- зберiгає грошовi кошти в банках з рейтингом не нижче АА

- встановлює внутрiшнi обмеження обсягу дебiторської заборгованостi в активах ;

- диверсифiку структуру дебiторської заборгованостi 

- аналiзує  платоспроможнiсть контрагентiв;

Для внутрiшньої системи заходiв iз запобiгання та мiнiмiзацiї впливу ризикiв створенi: система управлiння ризиками,  внутрiшнiй аудит (контроль), корпоративне управлiння. Максимальна сума кредитного ризику станом на 31 грудня 2019 р. та на 31 грудня 2018 р. була представлена таким чином:

(тис грн)

Активи у звiтi про фiнансовий стан	31.12.2019	31.12.2018

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть, чиста	989	1002

Iнша дебiторська заборгованiсть	7979	31

Грошовi кошти та їх еквiваленти	17806	15183

Всього	26774	16216

Станом на 31.12.2019 р. кредитний ризик є низьким, що пiдтверджується чинниками, якi враховують специфiку контрагентiв, загальнi економiчнi умови та оцiнку як поточного, так i прогнозного напрямкiв змiни умов станом на звiтну дату. 



Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть фiнансового iнструмента чи майбутнi грошовi потоки за фiнансовим iнструментом будуть коливатися у зв'язку зi змiнами ринкових курсiв. Ринковий ризик виникає у зв'язку з вiдкритими позицiями за  процентними ставками, валютами, на якi впливають загальнi i специфiчнi змiни на ринку та змiни рiвня нестабiльностi ринкових курсiв. . Ринковий ризик охоплює три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня ринкового ризику в прийнятих межах.



Процентний ризик 

Процентний ризик -  це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв.

Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у високоiнфляцiйному середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво Товариства контролює частку активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях у нацiональнiй валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою. Керiвництво Товариства здiйснює монiторинг вiдсоткових ризикiв та контролює їх максимально припустимий розмiр. У разi зростання вiдсоткових ризикiв Товариство має намiр позбуватися боргових фiнансових iнструментiв з фiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюється шляхом оцiнки впливу можливих змiн вiдсоткових ставок на вартiсть вiдсоткових фiнансових iнструментiв.

Для оцiнки можливих коливань вiдсоткових ставок Товариство використовувало iсторичну волатильнiсть вiдсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останнi 5 рокiв за оприлюдненою iнформацiєю НБУ.

Товариство визнає, що обгрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на +4 процентних пункти. Проведений аналiз чутливостi заснований на припущеннi, що всi iншi параметри, зокрема валютний курс, залишатимуться незмiнними, i показує можливий вплив змiни вiдсоткових ставок на 4 процентних пункти на вартiсть чистих активiв Товариства.

Можлива змiна справедливої вартостi боргових фiнансових iнструментiв з фiксованою вiдсотковою ставкою розрахована як рiзниця мiж дисконтованими грошовими потоками за дiючою ставкою та дисконтованими грошовими потоками у разi змiни вiдсоткової ставки за кожним фiнансовим iнструментом.



Iнший цiновий ризик 

Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на ринку. Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.



Ризик лiквiдностi

Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Товариству  буде складно залучити кошти для виконання своїх зобов'язань. Ризик лiквiдностi iснує тодi, коли iснує розбiжнiсть у строках виплат за активами i зобов'язаннями. Надзвичайно важливо, щоб строки виплат за активами вiдповiдали строкам виплат за зобов'язаннями, процентнi ставки по активах вiдповiдали процентним ставкам по зобов'язаннях, а якщо iснує будь-яка невiдповiднiсть, щоб вона була пiд контролем. Товариство здiйснює управлiння лiквiднiстю з метою забезпечення постiйної наявностi коштiв, необхiдних для виконання усiх зобов'язань у визначенi термiни. 

Строки погашення фiнансових зобов'язань згiдно з договорами, страхових резервiв (включаючи резерв незароблених премiй) та виплати процентiв представленi таким чином:



на 31 грудня 2019 р.

(тис грн)

 	Балансова вартiсть	До одного року	Понад один рiк

Резерв збиткiв, валова сума	4143	4143	-

Резерв незароблених премiй, валова сума	3380	3380	-

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги	180	180	-

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю	548	548	-

Всього	8251

8251



на 31 грудня 2018 р.

 	Балансова вартiсть	До одного року	Понад один рiк

Резерв збиткiв, валова сума	2753	2753	

Резерв незароблених премiй, валова сума	2286	2286	

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги	0	0	

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю	328	328	

Всього	5367

5367

-







Валютний ризик

Валютний ризик виникає у випадках, коли наявнi або прогнозованi активи, вираженi в якiй-небудь iноземнiй валютi, бiльше або менше по величинi наявних або прогнозованих зобов'язань, виражених у тiй же валютi.

Валютний ризик Товариства виникає внаслiдок прийняття на себе ризикiв за зобов'язаннями,  вираженими в iноземнiй валютi. Товариство управляє своїм валютним ризиком, пiдтримуючи наявнiсть грошових коштiв в iноземнiй валютi (долари США, євро). 

Рiвень валютного ризику Товариства на 31 грудня 2019 р.  представлений наступним чином:

(тис грн)

 	Гривня	Долар США	Всього

Активи			

Грошовi кошти та їх еквiваленти	15144	2662	17806

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть	989		989

Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв	19		19

Iнша дебiторська заборгованiсть	7979		7979

Зобов'язання			

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги	180		180

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю	548		548

Чиста довга/(коротка) позицiя	24859	2662	27521

Рiвень валютного ризику Товариства на 31 грудня 2018 р.  представлений наступним чином:

(тис грн)

 	Гривня	Долар США	Всього

Активи			

Грошовi кошти та їх еквiваленти	15183	-	15183

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть	1002	-	1002

Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв	66		66

Iнша дебiторська заборгованiсть	31		31

Зобов'язання			

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги			

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю	328		328

Чиста довга/(коротка) позицiя	16610		16610

Змiна курсу гривнi, як наведено в наступнiй таблицi, по вiдношенню до наступних валют станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. призведе до таких змiн прибутку до оподаткування:

(тис грн)

	Змiна валютного курсу	Вплив на прибуток до оподаткування

Валюта	 	2019	2018

Долар США	-10%	-266	0,0

Долар США	+10%	+266	0,0





10.	Управлiння капiталом



Полiтика Товариства передбачає пiдтримку стабiльного рiвня капiталу з метою забезпечення належної довiри з боку iнвесторiв, власникiв договорiв/полiсiв страхування та iнших учасникiв фондового ринку, а також для забезпечення стiйкого розвитку господарської дiяльностi у майбутньому.

Здiйснюючи управлiння капiталом, Товариство має на метi:

- виконання вимог щодо капiталу, якi встановлює регулятор страхового ринку, на якому Товариство здiйснює свою дiяльнiсть;

- збереження здатностi Товариства продовжувати безперервну дiяльнiсть, що передбачає спроможнiсть i надалi забезпечувати доходи та вигоди зацiкавлених осiб.

Станом на 31 грудня 2019 року й на 31 грудня 2018 року Товариство вiдповiдало вимогам, встановленим регулюючими органами в областi страхування вiдносно маржi платоспроможностi, розмiщення страхових резервiв i iнших нормативiв.





11.	Подiї пiсля дати балансу



Товариство коригує показники фiнансової звiтностi у разi, якщо подiї пiсля дати є такими, що коригування показникiв являється необхiдним.

Подiї пiсля звiтної дати, якi б потребували коригування показникiв фiнансової звiтностi станом на 31.12.2019 року вiдсутнi.



Датою затвердження фiнансової звiтностi станом на 31.12 2019 р. є 27 лютого 2020 р.







Генеральний директор

ПрАТ СК "Грандвiс"												С.М. Матюшко
-
-
-
XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
1
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Капiтал Плюс"
2
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
3
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)
30371406
4
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
вул. Фрунзе (Кирилiвська), буд. 14-18, кв. 49, м. Київ, 04080
5
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
2069
6
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
номер: 307/4, дата: 29.01.2015
7
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2019 по 31.12.2019
8
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
01 - немодифікована
9
Пояснювальний параграф (за наявності)
-
10
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: 1, дата: 08.01.2020
11
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 11.02.2020, дата закінчення: 27.04.2020
12
Дата аудиторського звіту
27.04.2020
13
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
94.800,00
14
Текст аудиторського звіту

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
про результати перевiрки рiчної фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ГРАНДВIС"
за 2019 рiк

Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 

Нацiональнiй  комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Акцiонерам Приватного акцiонерного товариства "Страхова Компанiя "ГРАНДВIС"

Керiвництву Приватного акцiонерного товариства "Страхова Компанiя "ГРАНДВIС"



ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Думка 
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Страхова Компанiя "ГРАНДВIС"  (далi - Товариство), що складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2019 р., Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про змiни у власному капiталi та Звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 р., його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi.


Основа для думки 
Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). 
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.


Ключовi питання аудиту 
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Формування резервiв збиткiв
Резерв збиткiв включає резерв заявлених, але не виплачених збиткiв, та резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi. Формування резервiв збиткiв потребує застосування суттєвого судження, враховуючи невизначенiсть щодо  розмiру очiкуваних витрат на вiдшкодування збиткiв. Ми проаналiзували системи i засоби внутрiшнього контролю, процеси та процедури, якi застосовує Товариство для визнання заявлених вимог та оцiнки потенцiйних збиткiв за договорами страхування. Ми провели звiрку розрахункових сум заявлених збиткiв з методологiєю резервування та первинними документами. Ми перевiрили виконання Товариством вимог МСФЗ 4 та "Методики формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя", затверджених розпорядженням ДКРРФПУ № 3104 вiд 17.12.2004 р., щодо оцiнки адекватностi страхових зобов'язань. Така оцiнка була проведена Iнститутом аналiзу ризикiв. Згiдно зi Звiтом про оцiнку адекватностi страхових зобов'язань (LAT тест) ПрАТ "СК "ГРАНДВIС" станом на 31.12 2019 р., фактично сформована сума резерву збиткiв становить 763 тис. грн. i перевищує їх актуарну оцiнку (707,8 тис. грн.). 

Оцiнка активiв за справедливою вартiстю 
Товариством було проведено переоцiнку об'єкта iнвестицiйної нерухомостi. Справедливу (ринкову) вартiсть iнвестицiйної нерухомостi визначено на пiдставi Звiту про оцiнку майна: основних засобiв, що вiдносяться до iнвестицiйної нерухомостi ПрАТ "СК "Грандвiс", складеного незалежним оцiнювачем (далi - Звiт). Вiдповiдно до Звiту справедлива вартiсть об'єкта перевищила його балансову вартiсть (430,5 тис. грн.) i становила 978,4 тис. грн., на пiдставi чого Товариство вiдобразило суму дооцiнки у розмiрi 547,9 тис. грн. у складi iншого сукупного доходу за 2019 р. Ми перевiрили обгрунтованiсть переоцiнки. Для цього нами було залучено експерта для рецензування Звiту на предмет вiдповiдностi вимогам нормативно-правових актiв з оцiнки майна, достовiрностi, об'єктивностi, професiйностi оцiнки. За результатами рецензування експертом зроблено висновок, що Звiт вiдповiдає вимогам нормативно-правових актiв з оцiнки майна. 

Дебiторська заборгованiсть 
На дебiторську заборгованiсть припадає 26% активiв Товариства станом на 31.12.2019 р. Ми перевiрили правильнiсть класифiкацiї дебiторської заборгованостi, оцiнки кредитних ризикiв та формування резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки.
В 2019 р. Товариство продало фiнансову iнвестицiю фiзичнiй особi за 6 052 тис. грн. За умовами договору дебiторська заборгованiсть мала буди погашена фiзичною особою до кiнця 2019 р. До настання термiну погашення заборгованостi дебiтор помер. Товариство очiкує, що заборгованiсть буде погашена спадкоємцями. Товариство оцiнило резерв кредитних збиткiв у розмiрi 25% вiд номiнальної вартостi в сумi 1 513 тис. грн. 
Товариство не сформувало резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки вiд дебiторської заборгованостi ПрАТ "СТ "Iллiчiвське" (код ЄДРПОУ 25186738) у сумi 559,8 тис. грн. Заборгованiсть  виникала внаслiдок виплат Товариством вiдшкодувань за договорами страхування на користь третiх осiб на пiдставi Договору щодо здiйснення функцiй щодо урегулювання подiй, що мають ознаки страхових випадкiв, вiд 10.11.2010 р. з ПрАТ "СТ "Iллiчiвське". Для примусового стягнення заборгованостi з ПрАТ "СТ "Iллiчiвське" Товариство отримало Судовi накази, якi були переданi у Державну виконавчу службу. В 2019 р. Державна виконавча служба повернула Товариству Судовi накази щодо стягнення боргу з ПрАТ "СТ "Iллiчiвське" без виконання на пiдставi ст.37 Закону України "Про виконавче провадження". Товариство очiкує погашення заборгованостi за рахунок коштiв фонду захисту потерпiлих МТСБУ, як перебачено ст.41 Закону України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв". Вiдповiдно до цiєї статтi Товариство матиме право на погашення у такий спосiб заборгованостi лише у разi недостатностi коштiв та майна ПрАТ "СТ "Iллiчiвське" у разi визнання його банкрутом та/або лiквiдацiї. Оскiльки станом на 31.12.2019 р. процедуру банкрутства або лiквiдацiї ПрАТ "СТ "Iллiчiвське" ще не було розпочато, очiкуванi термiни погашення заборгованостi є вiддаленими. Вiдповiдно до МСФЗ 9: Б5.5.28 "кредитний збиток виникає навiть у тому разi, коли суб'єкт господарювання очiкує одержання платежу в повному обсязi, але пiзнiше договiрного строку його сплати". 



Залучення коштiв на умовах субординованого боргу
Товариством було залучено кошти у позику на умовах субординованого боргу в розмiрi 2 500 тис. грн. з термiном погашення в груднi 2024 р. Кошти залучено вiд пов'язаної особи ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Добробут-Фiнанс". Кошти, отриманi на умовах  субординованого боргу вiдображено у складi iншого додаткового капiталу Товариства станом на 31.12.2019 р. За умовами договору про надання коштiв у позику на умовах субординованого боргу вiд 18.12.2019 р. № 82, Товариство зобов'язане сплачувати проценти за користування позикою у розмiрi 15% рiчних. Договором передбачено, що повернення Товариством позики буде здiйснено лише за умови, якщо це не призведе до недотримання Товариством нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу, а також нормативу ризиковостi операцiй.

Здiйснення iстотних операцiй з активами 
24.01.2019 р. Товариством було здiйснено продаж корпоративних прав ТОВ "НТ-ГРАНДВIС" (код ЄДРПОУ 30148939) на пiдставi договору купiвлi-продажу корпоративних прав № 2 вiд 24.01.2019 р. за цiною 6 052,2 тис. грн. При цьому балансова вартiсть корпоративних прав становила 23 195,6 тис. грн. Ми перевiрили повноваження управлiнського персоналу щодо здiйснення вказаної iстотної операцiї з активами. Вiдповiдно до Статуту, Наглядовою радою Товариства була надана згода на укладення договору (Протокол вiд 23.01.2019 р.). Вiд'ємна рiзниця мiж цiною продажу i балансовою вартiстю корпоративних прав у сумi 17 143,4 тис. грн. була вiдображена у складi iншого сукупного доходу, що вiдповiдає п. 5.7.5 МСФЗ 9, яким дозволяється подальшi змiни справедливої вартостi iнвестицiї в iнструмент капiталу, який не утримується для торгiвлi, подавати в iншому сукупному доходi. 


Iнформацiя, що не є фiнансовою та звiтом аудитора щодо неї
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка мiститься в:
1. Звiтних даних страховика за 2019 р.;
2. Iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв проведеного стрес-тестування;
3. Звiтi про корпоративне управлiння;
4. Актуарному звiтi;
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не висловлюємо думку щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснують суттєвi викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про це. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.
Згiдно з вимогами ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" ми перевiрили  окремi роздiли Звiту про корпоративне управлiння. Пiд час ознайомлення та перевiрки даних, що наведенi в Звiтi про корпоративне управлiння, ми дiйшли висновку, що в ньому мiститься вся  iнформацiя, розкриття якої вимагається ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".


Iншi питання
Україна та всi країнi свiту знаходяться у станi боротьби з пандемiєю викликаною вiрусом COVID-19, а також лiквiдацiєю наслiдкiв пандемiї.
Для вирiшення вищезазначених задач Урядом України з 12 березня 2020 р. впроваджено оголошення карантину, що включає в себе, зокрема, обмеження транспортних сполучень, обмеження господарської дiяльностi деяких пiдприємств на перiод карантину та iншi заходи на строк до 11 травня 2020 р., який, можливо, не є остаточним.
Як результат, глобальна пандемiя COVID-19 матиме суттєвi фiнансовi наслiдки для всiх ринкiв та економiк свiтових країн. Серед таких наслiдкiв - перебої з виробництвом i постачаннями, падiння продажiв, обсягiв виручки, продуктивностi або всього перерахованого вище вiдразу, недоступнiсть персоналу (в тому числi висококвалiфiкованого), закриття представництв, торгових точок i так далi, труднощi або повна неможливiсть залучення фiнансування, затримка в реалiзацiї бiзнес-планiв щодо зростання та розширення, згортання iнвестицiйних програм тощо. Такi наслiдки призводитимуть до знецiнення, як фiнансових так i нефiнансових активiв, гудвiлу, значного перегляду в оцiнцi запасiв, вплинуть на справедливу вартiсть активiв та порушення виконання умов за кредитними зобов'язаннями, зростання виплат у зв'язку з безробiттям, збитковiсть дiяльностi тощо.
Спалах COVID-19 запустив такi макроекономiчнi iмпульси як глобальний удар по попиту та глобальний удар по пропозицiї. За прогнозами, цi подiї можуть призвести до масштабного знецiнення капiталу.
Макропрогноз уряду України передбачає зростання рiвня iнфляцiї та падiння ВВП протягом 2020 року. 
Такi прогнози та фiнансовi наслiдки для всiх ринкiв та економiки України можуть призвести до падiння обсягу доходiв Товариства та збитковостi дiяльностi.
Ймовiрне, i попередньо вже проголошене на сьогоднi подовження термiнiв карантину впливатиме i на дiяльнiсть Товариства, що може призвести до iснування суттєвої невизначеностi, яка поставить пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.


Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ i вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовне, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство або припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства. 


Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть Товариства у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

"	iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

"	отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

"	оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдного розкриття iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом Товариства;

"	доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом Товариства припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдного розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

"	оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми  виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовне, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора окрiм випадкiв, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.

ЗВIТ ВIДПОВIДНО З IНШИМИ ЗАКОНОДАВЧИМИ ТА НОРМАТИВНИМИ ВИМОГАМИ

Цей звiт складено вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо iнформацiї, яка стосується аудиту фiнансової звiтностi за 2019 р. суб'єктiв господарювання, нагляд за якими здiйснює Нацкомфiнпослуг, затверджених Розпорядженням Нацкомфiнпослуг вiд 25.02.2020 р. № 362.

З метою формування професiйного судження та думки щодо дотримання Товариством положень законодавчих та нормативних активiв нами розглянуто наведенi нижче у цьому роздiлi питання.
Формування (змiна) статутного (складеного/пайового) капiталу Товариства.
Статутний капiтал Товариства сформовано вiдповiдно до чинного законодавства та сплачено грошовими коштами. Станом на 31.12.2019 р. статутний капiтал Товариства становить 14 278 363 грн. i подiлений на 118 003 акцiй, номiнальною вартiстю 121 грн. кожна. Розмiр статутного капiталу, вiдображений у фiнансовiй звiтностi, вiдповiдає його розмiру вiдповiдно до Статуту Товариства. Упродовж 2019 р. розмiр статутного капiталу не змiнювався. 

Обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй, а також iншi  показникiв i вимог, що обмежують ризики за операцiями з фiнансовими активами. 
Товариство дотримується обов'язкових критерiїв i нормативiв достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй, встановлених у Положеннi про обов'язковi критерiї та нормативи достатностi, диверсифiкованостi та якостi активiв, якими представленi страховi резерви з видiв страхування, iнших, нiж страхування життя (Розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 07.06.2018 р. № 850).
Вiдповiдно до статтi 30 Закону України "Про страхування" на будь-яку дату фактичний запас платоспроможностi страховика повинен перевищувати розрахунковий нормативний запас платоспроможностi. Фактичний запас платоспроможностi Товариства на 31.12.2019 р. становив 27 751 тис. грн., нормативний запас платоспроможностi - 1 079,7 тис. грн. Величина перевищення фактичного запасу платоспроможностi Товариства над розрахунковим нормативним запасом становила на 31.12.2019 р. 26 671,3 тис. грн.

Формування, ведення облiку, достатнiсть та адекватнiсть сформованих резервiв.
Товариство формує технiчнi резерви вiдповiдно до Методики формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, затверджених розпорядженням Нацкомфiнпослуг вiд 17.12.2004 р. № 3104. Товариство формує i веде облiк резервiв незароблених премiй; резервiв заявлених, але не виплачених збиткiв; резервiв збиткiв, якi виникли, але не заявленi. Обсяги сформованих резервiв є достатнiми i адекватними, що пiдтверджено результатами тесту на адекватнiсть страхових зобов'язань станом на 31.12.2019 р., проведеного ТОВ "Iнститут Аналiзу Ризикiв" (код ЄДРПОУ 37118668).

Структура iнвестицiйного портфелю.
Станом на 31.12.2019 р. iнвестицiйний портфель Товариства представлено наступним чином:
Назва емiтента	Код ЄДРПОУ	Вид iнвестицiї	Балансова вартiсть
(тис. грн.)	Ознаки фiктивностi
ПрАТ "Ринковий комплекс "Нива"	32728799	Акцiї	1 095,0	немає
ТОВ "Фiнансова компанiя "Добробут-Капiтал"	43041637	Частка в статутному капiталi	53,5	немає
Мiнiстерство фiнансiв України	00013480	ОВДП	3 101,8	немає
Наявнiсть заборони залучення фiнансових активiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо наступного їх повернення.
Товариству заборонено залучати фiнансовi активи вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо наступного їх повернення вiдповiдно до ст.5 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг". Упродовж 2019 р. Товариство дотримувалось вказаної заборони i не залучало фiнансовi активи вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо наступного їх повернення. 

Допустимiсть сумiщення окремих господарських операцiй, на провадження яких Товариство отримало лiцензiю.
Товариство дотримувалося обмежень щодо сумiщення з надання певних  видiв фiнансових послуг, встановлених Положенням про встановлення обмежень  на сумiщення дiяльностi фiнансових установ з надання певних видiв фiнансових послуг, затвердженим розпорядження Державної  комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 08.07.2004 р. № 1515 та Лiцензiйними умовами провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв), затвердженими Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2016 р. № 913.

Надання фiнансових послуг на пiдставi договору у вiдповiдностi до законодавства та внутрiшнiх правил надання фiнансових послуг
Товариство надає страховi послуги на пiдставi договорiв, укладених згiдно з вимогами статтi 6 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", статей 4 та 16 Закону України "Про страхування", Закону України "Про захист прав споживачiв" та  вiдповiдно до внутрiшнiх правил надання страхових послуг .

Розмiщення iнформацiї на власному веб-сайтi (веб-сторiнцi) та забезпечення її актуальностi.
Товариство надає доступ до iнформацiї про свою дiяльностi, визначеної у статтях 12 i 121 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", на власному веб-сайтi: http://www.grandwis.com.ua/. Розмiщена на веб-сайтi Товариства фiнансова та iнша iнформацiя є актуальною.

Прийняття рiшень у разi конфлiкту iнтересiв.
У разi виникнення конфлiкту iнтересiв Товариство дотримується вимог статтi 10 "Прийняття рiшень при конфлiктi iнтересiв" Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг".

Вiдповiднiсть примiщень, у яких здiйснюється обслуговування клiєнтiв(споживачiв), та їх доступнiсть для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення.
Товариство здiйснює обслуговування клiєнтiв у примiщеннi за адресою: проспект Перемоги, будинок 127, мiсто Чернiгiв, 14013, Україна, яке вiдповiдає вимогам щодо доступностi для iнвалiдiв та iнших маломобiльних груп населення (експерта оцiнка ТОВ "Ciверексперт", пiдписана експертом Маляренко О.I., сертифiкат Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України серiї AE № 004162).

Внесення iнформацiї про вiдокремленi пiдроздiли Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань та Державного реєстру фiнансових установ вiдповiдно до вимог, установлених законодавством
Iнформацiя про вiдокремлений пiдроздiл Товариства (Київську головну фiлiю ПрАТ "Страхова компанiя "Грандвiс", код ЄДРПОУ ВП 36339352) внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань та до Державного реєстру фiнансових установ вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
Внутрiшнiй контроль та внутрiшнiй аудит
Положення про службу внутрiшнього аудиту Товариства затверджене Рiшенням Наглядової ради (протокол №1/2 вiд 23.12.2015 р.). Для виконання функцiй внутрiшнього аудиту Наглядовою радою Товариства була призначена окрема посадова особа, пiдзвiтна Наглядовiй радi. 

Облiкова та реєструюча система (програмне забезпечення та спецiальне технiчне обладнання), якi передбачають ведення облiку операцiй з надання фiнансових послуг споживачам та подання звiтностi до Нацкомфiнпослуг
Товариство має в наявностi необхiдну комп'ютерну технiку та програмне забезпечення, якi дають змогу здiйснювати облiк та реєстрацiю операцiй з надання фiнансових послуг та подавати звiтнiсть до Нацкомфiнпослуг.

Готiвковi розрахунки
Товариство здiйснює готiвковi розрахунки вiдповiдно до Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого Постановою Правлiння НБУ вiд 29.12.2017 р. № 148 та вимог Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" № 265/95-ВР вiд 06.07.1995р.

Зберiгання грошових коштiв  i документiв та наявнiсть необхiдних засобiв безпеки
Товариство забезпечує зберiгання грошових коштiв i документiв, має необхiднi засоби безпеки (сейфи для зберiгання грошових коштiв, охоронну сигналiзацiю та охорону).

Розкриття iнформацiї про порядок формування статутного капiталу (джерела походження коштiв).
Статутний капiтал Товариства у розмiрi 14 278 363 грн сформовано вiдповiдно до чинного законодавства i сплачено грошовими коштами повнiстю. Випуск акцiй зареєстровано 07.06.2011 р. , що пiдтверджується Свiдоцтвом ДКЦПФР № 10/01/08. 

Джерела походження складових частин власного капiталу Товариства 
Власний капiтал Товариства у розмiрi 27 950 тис. грн. складається з:
-	зареєстрованого капiталу у розмiрi 14 278 тис. грн., сформованого за рахунок власних грошових коштiв акцiонерiв;
-	додаткового капiталу у розмiрi 2 500 тис. грн., сформованого за рахунок залучення Товариством коштiв на умовах субординованого боргу;
-	резервного капiталу у сумi 6 790 тис. грн., сформованого за рахунок чистого прибутку;
-	нерозподiленого прибутку у розмiрi 4 382 тис. грн., отриманого Товариством за результатами дiяльностi. 

Дотримання вимог щодо обов'язкових критерiїв i нормативiв достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй.
Товариство дотримується обов'язкових критерiїв i нормативiв достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй, встановлених у Положеннi про обов'язковi критерiї та нормативи достатностi, диверсифiкованостi та якостi активiв, якими представленi страховi резерви з видiв страхування, iнших, нiж страхування життя (Розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 07.06.2018 р. № 850). До прийнятних активiв Товариства включаються грошовi кошти на поточному рахунку; банкiвськi вклади (депозити); державнi облiгацiї України, права вимоги до перестраховикiв. Станом на 31.12.2019 р. сума прийнятних активiв для визначення нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу Товариства становить 26 403,6 тис. грн. i перевищує нормативний обсяг активiв, який становить 24 056,0 тис. грн.; сума прийнятних активiв для визначення нормативу ризиковостi операцiй перевищує величину страхових резервiв; сума низькоризикових активiв Товариства перевищує 40% страхових резервiв (за винятком резерву заявлених, але не виплачених збиткiв). Нами не виявлено активiв щодо яких не було отримано достатнiх доказiв для пiдтвердження вартостi, за якою їх визнано на балансi Товариства, та ми дiйшли б до висновку про викривлення їх справедливої/балансової вартостi . 

Дотримання вимог законодавства щодо полiтики перестрахування 
Товариство приймало у перестрахування ризики лише з тих видiв страхування, на здiйснення яких воно мало чинну лiцензiю. Перестрахування ризикiв у перестраховикiв-нерезидентiв здiйснювалося вiдповiдно до Порядку та вимог щодо здiйснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого Постановою КМ України  вiд 04.02.2004 р. №124.

Дотримання вимог законодавства щодо здiйснення обов'язкового страхування 
Товариство вiдповiдно до отриманих лiцензiй надає страховi послуги з:
-	особистого страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi;
-	страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв;
-	страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiм особам;
-	страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування;
При здiйсненi обов'язкового страхування Товариство дотримувалося визначених законодавством порядкiв та правил його проведення.

Дотримання вимог законодавства щодо належного i повного формування та облiку резерву заявлених, але не виплачених збиткiв. 
Формування резервiв заявлених, але не виплачених збиткiв здiйснюється на пiдставi облiку договорiв i вимог страхувальникiв щодо виплат страхового вiдшкодування. Станом на 31.12.2019 р. резерв заявлених, але не виплачених збиткiв становив 127 тис. грн. i був  сформований у повному обсязi вiдповiдно до Методики формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, затвердженої розпорядженням ДКРРФПУ № 3104 вiд 17.12.2004 р. 


Iнша iнформацiя, яка вимагається статтею 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть"
У вiдповiдностi до вимог статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" ми наводимо в нашому звiтi незалежного аудитора наступну iнформацiю, яка вимагається на додаток до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту для  пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес:

Нас було призначено для проведення обов'язкового аудиту Товариства на пiдставi рiшення Загальних зборiв Товариства вiд 28.12.2019 р. 
Договiр про надання аудиторських послуг. 
Загальна тривалiсть виконання завдання: з 11.02.2020 р. по 27.04.2020 р. 
Для ТОВ "Аудиторська фiрма "Капiтал Плюс" це завдання також є першим роком проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства пiсля визнання Товариства суб'єктом суспiльного iнтересу вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV.
У роздiлi "Ключовi питання аудиту" цього звiту нами розкритi питання, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, i на якi, згiдно з нашим професiйним судженням, доцiльно звернути увагу. Цi питання були розглянутi в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувалися при формуваннi нашої думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Пiд час проведення цього завдання з обов'язкового аудиту ми не виявили iнших питань стосовно аудиторських оцiнок, окрiм тих, що зазначенi у роздiлi "Ключовi питання аудиту" цього звiту, iнформацiю щодо яких ми вважаємо за доцiльне розкрити вiдповiдно до вимог частини 3 пункту 4 статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 р. № 2258-VIII.
Iнформацiю, що мiститься у цьому звiтi незалежного аудитора щодо аудиту фiнансової звiтностi Товариства було узгоджено з iнформацiєю у Додатковому звiтi для Аудиторського комiтету вiд 27 квiтня 2020 р. 

Ми не надавали Товариству послуги, зазначенi у частинi четвертiй статтi 6 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть". 
ТОВ "Аудиторська фiрма "Капiтал Плюс" i ключовий партнер з аудиту є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог i Кодексу РМСЕБ. Пiд час проведення аудиту нами не було встановлено жодних додаткових фактiв або питань, якi могли б вплинути на нашу незалежнiсть та на якi ми б хотiли звернути увагу управлiнського персоналу.
Нами було проведено оцiнки ризикiв суттєвого викривлення на рiвнi фiнансової звiтностi Товариства та тверджень для класiв операцiй, залишкiв рахункiв i розкриттiв iнформацiї. Нами не виявлено будь-якої iнформацiї, яка свiдчила б про можливi ризики суттєвого викривлення iнформацiї у звiтностi чи факти привласнення активiв внаслiдок шахрайства. 

Цiлi нашого аудиту щодо шахрайства полягають у iдентифiкацiї та оцiнцi ризикiв суттєвого викривлення окремої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, отриманнi прийнятних аудиторських доказiв в достатньому обсязi щодо оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства за допомогою виконання належних аудиторських процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також в прийняттi необхiдних заходiв щодо фактичних або пiдозрюваних випадкiв шахрайства, виявлених в ходi аудиту. Однак основну вiдповiдальнiсть за запобiгання i виявлення випадкiв шахрайства несуть Аудиторський комiтет i управлiнський персонал Товариства.
При iдентифiкацiї та оцiнцi ризикiв суттєвого викривлення в частинi виявлення порушень, зокрема пов'язаних з шахрайством та недотриманням вимог законодавчих та нормативних актiв, нашi процедури включали наступне: запити управлiнському персоналу, та тих кого надiлено найвищими повноваженнями, ознайомлення з протоколами засiдань тих кого надiлено найвищими повноваженнями та iншi.

Ми не надавали Товариству та контрольованим ним суб'єктам господарювання нiяких iнших послуг, крiм послуг з обов'язкового аудиту. 
У роздiлi "Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi" цього звiту незалежного аудитора розкрито iнформацiю щодо обсягiв аудиту й обмежень, властивих для аудиту.


Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан 
Будь яких подiй, якi вимагають коригування фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2019 р. вiдповiдно до МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" та якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi станом на 31 грудня 2019 р., проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства, не вiдбувалося. Зниження вартостi iнвестицiй, а також оголошення про виплату дивiдендiв пiсля дати балансу та до видачi Звiту незалежного аудитора не вiдбувалося. Управлiнський персонал не має намiрiв лiквiдувати Товариство чи припинити його дiяльнiсть. 
Будь-яка iнформацiя про наявнiсть подiй, якi iстотно б вплинули на фiнансову звiтнiсть Товариства не iдентифiкована.


Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Генеральний директор ТОВ "Аудиторська фiрма "Капiтал Плюс" Шевцова Тетяна Сергiївна (сертифiкат серiї А № 000893, номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 100834). 


Пiдпис партнера завдання з аудиту		____________________	Т.С. Шевцова 


04080, м. Київ, вул. Кирилiвська (Фрунзе), буд. 14-18, кв. 49

27 квiтня 2020 року


Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування аудиторської фiрми вiдповiдно до установчих документiв: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Капiтал Плюс";
Код за ЄДРПОУ: 30371406;
Номер реєстрацiї у Роздiлi "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес" Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi:  № 2069 ;
Мiсцезнаходження:  04080, мiсто Київ, вулиця Фрунзе (Кирилiвська), будинок 14-18, квартира 49. Телефон (044) 502-67-18.

XVI. Твердження щодо річної інформації
Генеральний директор i Головний бухгалтер висловлюють офiцiйну позицiю, про те, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2019 рiк (станом на кiнець дня 31 грудня 2019 року), пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi, i що рiчний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини першої статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид інформації
1
2
3
30.04.2019
03.05.2019
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
05.08.2019
06.08.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.10.2019
29.10.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


